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Kdyňsko kolkolem půstu

Foto Vlastimil Hálek

Hlubocké děti radostně užívají po 30 letech znovu zrekonstruovaného horního
hřiště. Veliké díky patří správci hřiště Františku Strnadovi. Jana Vogeltanzová

Také v Mrákově se chodí. Ať je mráz, sníh nebo bláto putuje občas okolní
přírodou a po památkách i 15 mrákovských seniorů. Více str. 7 Nejdlovi

Kdyňsko ovládly dětské karnevaly. Takto to při něm vypadalo v Úsilově.
Tereza Rážová

Kdo a proč postavil železný kříž na Pohoří? Více str. 5

strana 2

Kdyňsko

2/2017

Slavnostně označili pramen Kouby
V neděli 1. 1. 2017 za krásného a slu
nečného počasí se na brnířovské návsi
sešlo 38 účastníků tradičního a již 25.
ročníku pochodu Brnířov  Štefle.
Po vyfotografování celé skupiny „U parezu“ se pak všichni vydali na cestu dlouhou
asi 8 km. Protože letos bylo příznivé počasí,
šlo se přes Loužek směr Vítovky a dále
směr Chodská Lhota. U „Stáškovic kaple“
byly již nainstalované nové značky, které
navádí turisty směrem k pramenu řeky
Kouby-Cham. Po příchodu celé naší skupiny
pak byla v 14.15 hod.
slavnostně odhalena tabulka s česko-německým
popisem: Kouba-ChamRegen-Dunaj-Černé moře. Na tabulce je také
označeno, že tudy prochází hlavní evropské
rozvodí Vltava-Dunaj.
Nedaleko odtud je pramen „Starého potoka“,
který protéká přes Brnířov a míří do Severního
moře. Tento pramen Brnířovští označili při svém
loňském pochodu. Po
slavnostním odhalení a
pokřtění tabulky domácí
slivovicí, jsme pak společně a nejkratší cestou
dorazili do známé hospůdky „u Bednářů“. Lokál

se zcela zaplnil, několik Brnířovských přijelo auty a tak se nás nakonec sešlo přes padesát.
A pak už jen vyhrávala naše kapela: harmonika-housle-klarinet až do pozdního večera. Vše opět připravili naši dobrovolní hasiči a patří jim za to velký dík.
Řeka Kouba je dlouhá 51 km a tvoří
nejsilnější přítok řeky Regen. Na české
straně je dlouhá 10 km a má několik vy
datných přítoků.

Na německou stranu vtéká v nadmoř
ské výšce 407 m. Dále protéká kolem
Eschlkamu, naplňuje přehradní nádrž
Dračí jezero a pak blízko obce Altenstadt
Cham se v nadmořské výšce 370 m vlévá
do Regenu. Povodí Kouby má celkem 276
km2. A protože Kouba má malou rychlost
toku, má hodně zátočin a meandrů.
A tak si i vy čtenáři, naplánujte pro
cházku pěknou krajinou z Chodské Lho
ty nebo z Vítovek k pramenu Kouby.
Mirek Beneš

Dlažovští hasiči už jezdí Ford Tranzitem
Předání nového
dopravního automo
bilu s požárním pří
věsem nákladním
pro jednotku JSDHO
Dlažov.
V sobotu 25. února
předal starosta obce
Dlažov Radek Toman
slavnostně klíčky od
nového dopravního
automobilu s požárním přívěsem nákladním veliteli J SDHO
Dlažov panu Janu Bečvářovi. Pořízení nového dopravního automobilu se uskutečnilo
za finanční podpory
Ministerstva vnitra –
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci investiční dotace – program
Dotace pro jednotky SDH obcí a dále Plzeňského kraje v rámci dotačního programu 2016
Příspěvek kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO .

Dotace na pořízení nového dopravního
automobilu Ford Transit Kombi s požárním
přívěsem nákladním činila od Ministerstva
vnitra – Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky 450 tis.
Kč a od Plzeňského kraje 300 tis. Kč. Celková

cena automobilu činila
cca 973 tis. Kč.
Tento devítimístný
automobil je pro
JSDHO Dlažov dlouhodobou investicí do
mobility jednotky a
zvýšení využitelnosti
při zásazích v obci a
okolí. Přinese také snížení dojezdového časů
k místu mimořádné
události. Dále velmi
přispěje ke snadnější
přepravě osob zejména na povinná školení,
hasičské soutěže a také v nemalé výši přepravu malých hasičů
na hasičské závody a
soutěže. Tento automobil je již zařazen do Integrovaného záchranného systému.
Radek Toman

Čtěte: www.kdynsko.cz
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Odešli Ota Götz a Ota Jelínek
Životní osudy někdy nakreslí nečekaná spojení. V průběhu jednoho měsíce odešly dvě
osoby, které jsme dobře znali. Oba pánové měli stejná křestní jména. Dělali i ve stejném
podniku, byť na různých místech.
Ota Gőtz byl v pravém slova smyslu nepřehlédnutelným organizátorem a „mluvčím“ občanů v Prapořišti. Pracoval v Elitexu Kdyně jako
mistr na matricárně v provozu přesného lití.
Velmi zblízka jsem ho poznal v listopadových
dnech roku 1989. Byl jedním z protagonistů po-

Centrum
služeb
informuje
Centrum společných služeb Dobrovol
ného svazku obcí Kdyňsko se v současné
době podílí na přípravě a realizaci pro
jektů přeshraniční spolupráce se Svo
bodným státem Bavorsko, které povedou
ke zvýšení turistické atraktivity a propa
gace našeho území.
V návaznosti na novou metodiku Svazu
měst a obcí v rámci agendy odborného
poradenství poskytujeme starostům
členských obcí servis při plnění zákon
ných povinností v rámci výkonu samo
statné působnosti. Dle zákona o obcích se
poskytovaný servis týká zejména kontrol
vedení evidence právních předpisů, je
jich zpřístupnění občanům, zveřejňování
záměrů nakládání s nemovitým majet
kem obce, dodržování zákonných termí
nů pro konání zastupitelstva a následné
zveřejňování informací o konaném zase
dání.
Servis představitelům členských obcí
poskytovaný Centrem společných služeb
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, představuje zej
ména kontrolu úředních desek obecních
úřadu, souboru povinně zveřejňovaných
informací, zpracování a zveřejnění výroč
ní zprávy obce, zpřístupnění seznamu
hlavních (strategických, koncepčních a
programových) dokumentů obce a zve
řejňování informací poskytnutých na žá
dost způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Administrativně technické poža
davky kladené na starosty ze strany stát
ní správy jsou značné a stále se stupňují,
možnost využití služeb poskytovaných
Centrem za asistence Svazu měst a obcí
tedy je a nadále by pro ně měla být znač
ným přínosem.
Sídlíme v prostorách Muzea příhraničí
a TIC Kdyně.
(CSS)

listopadových změn ve své obci. Hned v roce
1990 zasedl do prvního zvoleného zastupitelstva města Kdyně za Občanské fórum. Ještě
předtím byl v období do prvních svobodných
komunálních voleb kooptován poslancem
Městského národního výboru ve Kdyni. Vedle
toho se stal i tzv. neoficiálním starostou obce
Prapořiště. Tato pozice nebyla jednoduchá. Přenášel náměty a požadavky občanů, které zastupoval, na jednotlivé orgány města. V té době
probíhala plynofikace celé obce a připravovalo
se její odkanalizování na nově budovanou centrální čistírnu. Vše bylo ve velkém pohybu, a to
vyžadovalo mnoho jednání. Ota Gőtz byl široce
respektovanou osobností, člověkem s velkými
zkušenostmi a znalostí své obce. Stal se skutečně významným a ve své době jen obtížně nahraditelným člověkem, který významně pomohl
překonat mnohé obtíže spojené s takovými
změnami a náročnými stavebními akcemi. Zastupitelem zůstal i ve druhém volebním období.
V posledním roce onoho druhého volebního
období byl zvolen po úmrtí doktora Romana
Pavlíka také radním města Kdyně. Pak předal
v zastupitelstvu štafetu mladším. Přesto ještě
další 4 roky byl oním aktivním mluvčím obce.
Odchod takové osoby nelze opominout. Na takové lidi se nedá zapomenout.
Ota Jelínek zasvětil mnoho času modelařině. Svůj profesní život také Elitexu Kdyně. Byl
letitým a velmi kvalifikovaným vedoucím finančního oddělení útvaru technicko-ekonomického plánování. Bez propočtu režijních
nákladů na jednotlivá střediska se v té době
nikdo v podniku neobešel. Ota Jelínek se stal
v tom skutečným odborníkem. Byla to detailní a velmi nesnadná práce. O tom jsme se

přesvědčili v době, kdy Ota odešel do předčasného invalidního důchodu. Předčasný důchod
ale u něj neznamenal konec osobní aktivity.
Neuzavíral se. Dál se věnoval letecké modelařině. K tomuto oboru přivedl svého času řadu
nadšených aktivních následovníků. A také pomáhal po listopadu 1989 v obchodní prodejně. Býval někdy náročným vedoucím s příznačným dvojsmyslným humorem. Býval někdy náročným s příznačným dvojsmyslným
humorem. Dovedl někdy sice pořádně poučit
své spolupracovníky, ale na druhé straně to
byla škola k nezaplacení. Neváhal leckdy mnohé věci, se kterými nesouhlasil, velmi kriticky
pojmenovat. Tu kritiku jsem u něj vždy bral.
A byť jsem někdy s ním úplně nesouhlasil,
přesto mě přiměla vždy k přemýšlení a ke
snaze o možnou nápravu. Takovým Ota Jelínek byl a jeho odchodem ztrácíme člověka,
který se dlouhá léta aktivně zajímal o dění
v našem městě.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

K D Y Ň S K O – informační zpravodaj
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Odpovědná redaktorka: Sylva Heidlerová
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Desátý okrsek plánoval příští rok

V místní hasičské klubovně se sešlo na
výroční valné hromadě 21 zástupců
všech sborů pocinovského okrsku do
brovolných hasičů, aby se poradili o čin
nosti v letošním roce. Shromáždění veli
telů a starostů sborů ozdobily rovněž
tři starostky – Pocinovic Marie Homol
ková, Loučimi Jana Dirriglová a Libkova
Barbora Černá.
Smržovičtí – nevelcí počtem, ale ne
přehlédnutelní svojí pracovitostí – při
pravili jako občerstvení bohatě oblože
né talíře. Nejdříve si přítomní ale vy
slechli zprávu o činnosti, seznámili se
s detailně vypracovaným plánem, jenž
předložil starosta okrsku Leon Stavov
čík. Poté pohovořily již zmíněné starost
ky. Ta Loučimská řekla mimo jiné:
„V současné době vzrůstající nejistoty
plné mnohdy překroucených informací
nám hasiči, jako složka, která se sice na
zajištění bezpečnosti podílí v situacích
krizových, nabízí ale také pocit souná
ležitosti již jen svým aktivním členstvím
v tomto dobře organizovaném spolku.
Poskytuje nám pocit bezpečí jistoty
v našem bezprostředním okolí, které mi
lidé tolik potřebujeme.“
Velitel lhoteckých hasičů Václav Kafka
informoval o novém hasičském autě
IVECO 5t, které by měli dostat díky dota
ci 700 tisíc korun v červnu. Josef Toman
z Ch. Lhoty informoval o činnosti klubu
zasloužilých hasičů a především o dvou
loňských zájezdech, starosta SDH Lib
kov Miroslav Černý s uspokojením kon
statoval přijetí tří nových členů a proje
vil snahu zapojit se víc do práce okrsku,

starosta smržovických hasičů Stanislav
Jelínek informoval o přípravě okrskové
soutěže v požárním sportu, jíž budou
pořadateli, a poděkoval veliteli Petru
Dvořákovi a jeho manželce Štěpánce za

deset let práce v kiosku
koupaliště. Oskar Ham
rus z Dobříkova zdůraznil
bohatou činnost sboru při
kulturních a sportovních
akcích, spolupráci s SDH
Hluboká a zmínil též ná
kup kalového čerpadla a
opravu zbrojnice pomocí
dotací a příspěvku města
Kdyně. Jednání byl příto
men i starosta Okresního
sdružení hasičů, který in
formoval o téměř půlmi
lionové dotaci na okres,
z níž je možno čerpat pří
spěvky na práci s mládeží,
sportovní činnost či kul
turu a kladně zhodnotil
práci pocinovského okrs
ku: „Vaše práce je vidět a
patříte mezi několik akti
vních okrsků a za to vám
musíme poděkovat. Zároveň budeme rá
di, když se taky zúčastníte okresní sou
těže v požárním sportu v Domažlicích.“
Zdeněk Huspek

Osmdesát nočních outfitů ve Lhotě

Volejbalisté Chodské Lhoty uspořádali v sobotu 18. března již 6. ročník pyžamového bálu, který
se těší každým rokem větší účasti lhotských i přespolních. V místní sokolovně se sešlo přes 80 lidí
v krásných nočních outfitech, košilkách, spacích čepičkách a papučích.
K poslechu a hlavně k tanci jim hrál bezkonkurenční Míla Šobr, který musel na závěr přidat ně
kolik písní ke spokojenosti všech účastníků. Samozřejmostí byla tradiční tombola, ve které nechy
běla vyjížďka na koni, obilí, špalky, králíci, morčata, balíky sena, či poukázky do pizzerie, čistírny
a na líčení.
Hlavní cenu "šmajchl noc" v penzionu s wellness a jídlem si odnesla pravidelná účastnice pyža
máku a pořadatelé věří, že si ji užije dle svých představ. Celý večer probíhaly oblíbené soutěže, které
pobaví nejen soutěžící, ale mnohdy více i diváky. Pořadatelé děkují sponzorům, dobrovolníkům při
organizaci a hlavně všem, co přišli podpořit tuhle akci.
Najnarová Veronika
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Svatojakubské putování právě startuje
Lednové setkání, jehož tématem byla společná
akce Česko-německých svatojakubských dnů, splnilo svůj účel a světlo světa spatřil letáček, který
zve na putování po Svatojakubské cestě. Letáček
s motem „Stavět mosty se svatým Jakubem“ vybízí
nejen k poutním pochodům po jižní větvi Svatojakubské cesty v Plzeňském kraji, ale také k účasti
na Česko-německých svatojakubských dnech. Svatojakubské putování zahrnuje celkem 6 poutních

pochodů, a to z Kasejovic do Nepomuku (22. 4.
2017), z Nepomuku do Plánice (20. 5. 2017),
z Plánice do Klatov (24. 6. 2017), z Klatov do Kdyně (21. 7. 2017), ze Kdyně do Všerub (22. 7. 2017)
a ze Všerub do Eschlkamu (23. 7. 2017).
Historie přeshraničního svatojakubského putování v tomto území se začíná psát už od roku
2004, kdy se otevřela východní česko-bavorská
větev Svatojakubské cesty, která plynule navazuje

U svatojakubského kamene na hraničním přechodu Všeruby/Eschlkam představují informační letá
ček Českoněmeckých svatojakubských dnů: (zleva) eschlkamský starosta Sepp Kammermeier, vše
rubský starosta Václav Bernard, vedoucí eschlkamského turistického centra Josef Altmann a jeho če
ské kolegyně Ivana PlössnerDubská a Marie Homolková, kdyňský starosta Jan Löffelmann, zástupce
vzdělávací katolické společnosti Michael Neuberger a eschlkamský farář Engelbert Ries.
Foto: Marianne Schillbach.

na jižní větev Svatojakubské cesty v Plzeňském
kraji. V letošním roce zorganizují partnerské obce
Eschlkam, Všeruby a Kdyně společné putování
v rámci Česko-německých svatojakubských dnů.
Během této akce budou podél trasy Klatovy – Všeruby odhaleny celkem tři nově umístěné svatojakubské kameny a v cíli každé etapy nebude samozřejmě chybět ani kulturní doprovodný program.
Vrcholem třídenního putování bude nedělní slavnostní německo-česká poutní mše svatá v kostele
sv. Jakuba v Eschlkamu. Patronát nad touto akcí
zaštiťují, plzeňský biskup Tomáš Holub, který nevyloučil na poslední den akce svojí osobní účast, a
regensburský biskup Dr. Rudolf Voderholzer.
Svatojakubské putování odstartuje poutním pochodem z Kasejovic do Nepomuku 22. dubna. Tato
túra má délku přibližně 16 kilometrů a prochází
krásnou krajinou. Průvodci budou Josef Altman
z turistického informačního centra Eschlkam a
Michael Neuberger z chamské vzdělávací společnosti (Katolische Erwachsenenbildung im Landkreis Cham e. V). Pro poutníky je zajištěna autobusová doprava se zastávkami ve Všerubech na
autobusové zastávce (cca 8:10), ve Kdyni u radnice (cca 8:20) a v Klatovech u kulturního domu
(cca 8:40). Cena za dopravu činí 250 Kč na osobu.
Pokud byste se chtěli spolu s námi vydat na první
poutní pochod po svatojakubské cestě, můžete se
přihlásit na úřadě městyse ve Všerubech, kde získáte také podrobnější informace o celé akci (tel.
379 779 233, podatelna@vseruby.info).
Marie Homolková

Kříž na kopci Pohoří nad Pocinovicemi
Vydáte-li se vlakem z Klatov do Domažlic, první chodskou vesnicí, na kterou narazíte, jsou
Pocinovice. Nad nimi severním směrem leží
vrch Pohoří. Na jeho vrcholu ve výšce 641 metrů nad mořem stojí několik metrů vysoký železný kříž, zhotovený z železničních kolejí. Mezi obyvateli okolních vesnic se traduje, že ho ve
2. polovině 19. století postavili italští dělníci
pracující na stavbě dráhy na památku svých
krajanů, kteří zahynuli při neštěstí na stavbě
železnice nebo následkem mezi nimi vypuknuvší epidemie. Poodhalit tajemství vrchu Pohoří jsem se pokusil s pomocí loučimské matriky, dobového tisku a pocinovické farní kroniky. V ní se můžeme dočíst, že na Pohoří plály
ohně dávno předtím, než se dráha začala stavět. Ostatně po celém Chodsku najdeme
mnoho míst, kde se v dobách, kdy Chodové
střežili zemskou hranici, zapalovaly výstražné
ohně varující před blížícím se nepřítelem.
Slavnostní oheň na Pohoří například vzplanul
také v neděli 9. června 1872 při příležitosti
položení základního kamene kaple u Dobré
Vody. Je docela možné, že zde již nějaký jiný,
nejspíš dřevěný kříž stál, a proto se tato lokalita mohla i z tohoto důvodu jevit k umístění nového železného kříže vhodným místem. O jeho
vztyčení však pocinovická kronika mlčí, ač je

v inkriminované době na informace o místním
i okolním dění poměrně bohatá.
Českomoravská transverzální dráha se v úseku ze Sušice do Domažlic začala stavět v roce
1886. Provoz na ní byl oficiálně zahájen v pondělí 1. října 1888. O přípravách a průběhu
stavby pravidelně informoval v Domažlicích
vycházející týdeník Posel od Čerchova a také
klatovský Šumavan. Je málo pravděpodobné,
že by si tato regionální periodika nějakou tu
nešťastnou událost, při jimi pečlivě sledovaném dění na železnici, nechala ujít.
Posel od Čerchova přinesl pouze dvě zprávy
o úmrtí v souvislosti s touto stavbou. V únoru
1887 se ve své kanceláři ve Kdyni bez zjevného důvodu zastřelil podnikatel Heřman Hocke
z Prahy, jehož stavební firmě byl svěřen úsek
železnice Kdyně – Janovice. V čísle 6 ze dne
5. února 1887 je uveřejněna zpráva o sebevraždě tohoto znění: „Tyto dny zavraždila se
pomocí dynamitu manželka vůdce party staveb
ní v Loučimě p. F. Hlaváčka.“ V loučimské matrice jsem nalezl zápis o úmrtí svobodné Margarety Koralové, staré 23 let, dceři Václava Korala, nádeníka v Chodské Lhotě č. p. 115 a Marie,
r. Kokeš z Bukové, okr. Sušice. Zemřela dne 29.
ledna 1887 a l. února byla pochována v Loučimi. Jako příčinu smrti uvedl Dr. Weisl: „vykrvá-

cení, sebevražda č. 5.“ Z toho vyplývá, že nebohá osoba mohla být pouze družkou F. Hlaváčka, nikoli jeho manželkou. V tu dobu žádná jiná
žena v této lokalitě sebevraždu nespáchala.
O motivech sebevražedných činů těchto dvou
nešťastníků se už nic víc asi nedozvíme.
Od dubna 1887 pracovalo v úseku výstavby
železnice Janovice nad Úhlavou - Domažlice také asi 200 italských barabů, což byli specialisté
na ražbu tunelů a práci s kamenem. Dva z nich,
bratři Rizziové, se zde dokonce oženili. Zápisy
o tom můžeme najít v loučimské matrice oddaných. Dne 5. listopadu 1888 se zedník Giovany Rizzi (*1858, †1905), syn Giacoma Rizziho, rolníka z italského Torza č. p. 48, gouverment Udine a Anny, r. Ferini z Tambruzza, oženil s vdovou Marií Čejkovou (*1847) ze Smržovic č. p. 5. Jeho bratr Isidor (*1861) si vzal 16.
července 1889 Annu Černou (*1868) ze Smržovic č. p. 18. Tato rodina zřejmě odešla před
první světovou válkou do USA. Tím výčet matričních zápisů týkající se osob italské národnosti končí.
Pověsti o hromadném neštěstí na stavbě dráhy, anebo smrtící epidemii mezi jejími staviteli
se mi sice podařilo vyvrátit, ale kdo a proč železný kříž na Pohoří postavil, ještě stále nevím.
Vladimír Strnad
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Program v Loučimi sestavili z vlastních zdrojů

Na bicí zahrál před plným sálem devítiletý Aleš Bláha.

Ani letos nezapomněli místní hasiči na ženy
všech věkových kategorií a v sobotu 11. března
pro ně připravili v sále restaurace pana Matějky
podvečer s programem a tancem. Program byl
převážně hudební. Zahájili jej žáci ZUŠ Kdyně
pod vedením učitele Josefa Tikala, hned po jejich
vystoupení zazněla procítěná muzika akordeonu
Hanky Matějkové (hraje už sedm let), aby ji na
pódiu vystřídal její nejmladší bratr Jeník. Ten
hraje na akordeon prvním rokem. Prostřední
Matějka je Jiří a zahrál též na akordeon skladby,
se kterými uspěl na soutěži v Německu. Jirka
hraje čtvrtým rokem a shoda příjmení s majitelem loučimské restaurace není náhodná – všechno jsou to děti Jiřího nejstaršího a jeho ženy
Martiny.
Na závěr si nechali pořadatelé vystoupení
osmiletého Aleše Bláhy, který se posadil za bicí
soupravu a předtočené skladby doprovodil zcela
bravurně na to, že do ZUŠ v Klatovech chodí teprve od září loňského roku a bubny dostal k Vánocům pod stromeček. Sobotní ukázka byla jeho
prvním vystoupením před publikem, jehož se
v sále sešlo něco přes padesát.
Po skončení programu rozdali hasiči ženám
karafiáty a následovalo posezení při harmonice,
kávě a zákuscích.
Zdeně Huspek

Apiterapie vznikla na Kdyňsku
Apiterapie vznikla na Kdyňsku. Apiterapie v roce 1888. Dnes se před tím sklání celý včenebo-li léčba pomocí včel a jejich produktů lařský svět.
vznikla na Kdyňsku. Její zakladatel a světově
I když v Čechách byl Dr. Terč však poněkud
proslulý a uznávaný člověk je totiž rodákem pozapomenutý. Důvodem je patrně to, že po
z Prapořiště u Kdyně. A na jeho počest se slaví studiích ve Vídni přesídlil do slovinského Mav den jeho narozenin – 30. března – Světový riboru, kde po celý život provozoval svoji léden apiterapie.
kařskou praxi. Jeho rodný dům č. 9 v PrapořišČesko-německý lékař Filip Terč
se narodil roku 1844 v Prapořišti. V literatuře nalézáme různý zápis jeho příjmení. To vychází z toho, že jeho otec, statkář Johann Tertsch byl Němec,
zatímco matka Barbara, roz. Štěpánová, byla Češka. Apiterapii –
,zcela přírodní léčbu s pomocí
včely – začal doktor Terč „novodobě“ zkoumat na konci 19. století. První zmínky o ní ale pocházejí už ze starého Řecka.
Oční lékař Filip Terč apiterapii
objevil náhodou, když trpěl silným revmatismem ruky. Jednou
ho do ruky pobodaly včely a zjistil, že revmatické bolesti ustoupily a ruka byla daleko pohybli- První návštěva slovinské LAS v MAS Český les, z. s.
vější. Vyzkoušel tedy podobnou
léčbu na cca 650 pacientech a 593 z nich jevilo ti, byl v minulém století zbourán. Na jeho paznámky zlepšení. Jaká byla reakce těch deseti mátku tam už vloni kdyňská radnice postavila
procent se nikde nepíše, ale apiterapie byla na pamětní kámen, který narození proslulého lésvětě! Filip Terč se začal „včelařské“ léčebné kaře v těchto místech připomíná. Odhalení pametodě věnovat výrazně více.
mětního kamene se spolu s představiteli měsVydal v němčině zásadní práci O vztahu včelí- ta Kdyně, zástupců místní a okresní organizaho bodnutí k revmatismu, kterou publikoval ce včelařů, předních představitelů Českého

svazu včelařů se účastnila také početná delegace ze Slovinska.
Letos uplyne 100 let od úmrtí Dr. Terče. Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s.,
společně s městem Kdyně chystá v tyto dny
v jeho rodišti vzpomínkovou akci: 28–29. září
2017 ve Kdyni proběhne Mezinárodní apiterapeutická konference u příležitosti 100. výročí úmrtí MUDr. Filipa
Terče (1844–1917), rodáka
z Prapořiště, a zakladatele moderní apiterapie.
Nedávno navíc oslovili zástupci
slovinské LAS (MAS) Sdružení za
rozvoj venkova LAS Ovtar Slovenske gorice Místní akční skupinu Český les a nabídli jí spolupráci. Spočívala by v partnerském projektu, jehož podstatou
je dílo dr. Filipa Terše a především jeho úspěch v apiterapii.
Na slovinské straně se jedná
o vybudování památníku a lékařovu sochu, na české straně pak
o seznámení s jeho metodou, získání zkušeností v imunulogii
a provozování „včelích lázní“ .
V květnu se proto uskuteční pracovní schůzka
se zástupci obou přeshraničních místních akčních skupin a představitelů města Kdyně přímo v Mariboru. Smyslem setkání je nejen navázání kontaktů, ale především ujasnění si
společného plánu, nejbližšího postupu a konkrétních aktivit.
Sylva Heidlerová
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V Nové Vsi vítali pětici občánků
Začátkem roku jsme v naší obci přivítali nové občánky, dva kluky a tři holčičky. Starostka obce při
pomněla dnešní složitou úlohu rodičů, ale krásnou a také důležitou. Předala každému občánkovi
pamětní list a památník s obrázkem od malířky paní Ireny HromádkovéŽváčkové. Nikolka a Anež
ka Hudcovy zahrály svým novým kamarádům na flétničky a předaly každému malou hračku jako
upomínku na dnešní den.
Dana Sajlerová

Právo je na straně města Kdyně
Město uspělo ve sporu s Římskokatolickou farností o vlastnictví tzv. Farského lesa i u krajského soudu. Římskokatolická farnost podala ještě
na konci roku 2015 žalobu na město Kdyně a
Pozemkový úřad ČR ve věci vlastnictví tohoto
lesa. U okresního soudu neuspěla. Teď neuspěla ani u krajského soudu. „My ten soudní spor
nebereme nějak úkorně a dramaticky. S panem
biskupem Tomášem Holubem jsme se shodli na
tom, že výsledek soudního sporu nebude mít
žádný dopad na velmi dobrý vztah města a
místní farnosti. Rozumím tomu, že Římskokatolická církev chce mít jistotu, zda v určitých pří-

padech došlo k přechodu do vlastnictví obcí podle práva. Jsem přesvědčen, že v případě Farského pozemku tak bylo postupováno a právo
je na straně města. Koneckonců dvojí rozhodnutí obou stupňů soudní instance o tom svědčí.
Věřím, že pokračování tohoto sporu cestou případných mimořádných opravných prostředků
už ale není v zájmu ani jedné ze stran soudního
sporu. Město samozřejmě vítá rozsudek krajského soudu a je nadále připraveno s místní
farností na nejrůznějších projektech spolupracovat“ dodává ing. Vladislav Vilímec, místostarosta města Kdyně.
(sh)

Padesát dětských bálovníků
v Libkově

První březnovou sobotu se konal dětský maškarní bál v Libkově. Zúčastnilo se ho přes 50 dětí
z Libkova a okolí. Bylo připraveno mnoho soutěží a her, za které byly všechny děti odměněny. Kaž
dý si domů odnášel mnoho pěkných zážitků, také ceny za štěstí a drobné dárky, které si pořadatelé
připravili pro každou masku.
Barbora Černá
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Víte, že...
l Také v Mrákově se chodí? Už dva roky
se pravidelně každé pondělí schází parta
seniorů z Mrákova a okolí k turistickým vycházkám. I když je na vesnici kolem domu
stále dost práce, přesto pondělí vyhradili
turistice. Jejich cesty vedou nejen kolem
Mrákova, ale cestují autobusem, vlakem nebo auty i do vzdálenějších cílů za poznáním.
„Setkáváme se s příjemnými lidmi, děláme
něco pro zdraví a navštěvujeme místa, kolem kterých jsme vždy jen přejížděli nebo
na jejich návštěvu jsme neměli čas. Někdy
se připojujeme i k domažlickým „hůlkařům“, kteří nás k našim výletům inspirovali
a i s nimi prožíváme příjemné chvíle v přírodě,“ napsali nám Nejdlovi. Z počátku jich
bylo jen několik, ale dnes, ať je mráz, sníh
nebo bláto, putuje přírodou a po památkách i 15 mrákovských seniorů.

l V Úborsku, v penzionu U Jandů pořá
dá DSO Kdyňsko zajímavé semináře? Například hned v pondělí 10. dubna se koná
přednáška na téma: Zjednodušené podlimitní řízení v zákonu o zadávání veřejných
zakázek a dotační možnosti PRV a OPŽP.
Přihlásti se můžete v TIC Kdyně.

Narozeniny Jump
Aero Kdyně
V sobotu 18. února dopoledne zahájila
oslavu instruktorka Šárka Petříčková a na
trampolínkách se začal objevovat nejeden
úsměv. Sportovce z okolí Kdyně nešetřila ani
Ivetka Bouberlová a Jitka Halasová. V závěru
jump hodinky se trampolínek ujaly hostující
Ája Koukolová a Ája Kraucherová z Rábí.
Úsměv na tváři a pot nejen na čele patřil k té
správné atmosféře.
Komu zbývalo sil a měl chuť cvičit dále, po
kratičké pauze mohl pokračovat s Aničkou
Fremuthovou na ukázkové půlhodince bosu.
Jediné bosu nezůstalo prázdné. A poslední půl
hodinku si užívala Jitka Halasová a s ní spous
ta příznivců sportu flowin. Všem zářilo z očí
nadšení a dobrý pocit ze cvičení. Po vyčerpá
vajících výkonech mohla přijít na řadu sladká
tečka. Výborný dort, kávička, šampaňské,
jednohubky a zeleninové a ovocné špízy. Na
dále pokračovala skvělá nálada a nechybělo
ani společné foto se všemi instruktorkami
v čele s hlavou celé této skupinky Renatou
Pešťákovou a s její kamarádkou Zuzkou Mi
naříkovou, díky které máme na čem skákat,
a jako dárek naší skupině věnovala samozřej
mě novou trampolínu. Už teď se těšíme na
další společné akce s Ájou a Ájou a se všemi co
milují sport.
Renata Pešťáková
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Životní partie MUDr. Stanislava Kuby byla nerovným bojem
Na zájezdě České filharmonie v Německu mě
zastihla smutná zpráva. Po těžké nemoci zemřel
v 65 letech MUDr. Stanislav Kuba, který byl se
Kdyní bytostně spojený. Ve Kdyni vyrůstal, prožil zde mládí, bydlel ve Staré Kdyni u rodičů, které jsem dobře znal, s jeho otcem jsem již tehdy
hrál šachy za tým Kdyně v okresním přeboru.
Samotného Stanislava, tedy „Standu“ Kubu
jsem poznal až po mnoha dalších letech, kdy
jsem se opět vrátil k šachům a znovu vstoupil do
kdyňského šachového oddílu. Standa Kuba byl
vynikajícím šachistou, kdysi splnil na mezinárodních turnajích mistrovskou normu FIDE, přiznaný titul mu patřil již celoživotně. Velký šachový um však Standa ochotně dával i do služeb
kdyňského týmu, svým přičiněním na první šachovnici ho dovedl až do krajského přeboru, kde
hrajeme dodnes.
Při zápasech jsem poznal Kubu jako velice originálního šachistu. Ještě v nedávných letech velmi úspěšně hrál v turnajích O cenu města Klatov,
které se konají vždy v červenci za účasti mnoha
celorepublikových špiček. Jezdíval jsem tam sledovat jeho partie, z nichž jedna je nádherným
výtvorem s působivým matovým závěrem. Stanislav Kuba v ní porazil jednoho z našich předních šachistů, Ivana Hausnera, který ji následně
uveřejnil v časopise Československý šach (č. 8
z roku 2011), jehož je dlouholetým šéfredaktorem. Ve Kdyni se Kuba pravidelně zúčastňoval
oblíbeného bleskového turnaje o Cenu města
Kdyně, vzpomínám živě, jak před několika lety
tento turnaj při kvalitní účasti hráčů z celého plzeňského regionu ve skvělé formě vyhrál.
Šachový tým Kdyně nyní bojuje o udržení
v soutěži a Kuba nám ze všech svých sil úspěšně
pomáhal i zcela nedávno, naposledy před třemi
týdny, tedy v době, kdy již byl se svým osudem
vyrovnán.
Poznal jsem Standu Kubu i při mnoha přátelských tenisových zápasech, i v nich projevoval

Stanislav Kuba v penzionu v Beňovech, kde slaví své šedesátiny (vpravo), vedle jsou manželka Ludmi
la, akordeonistka Jarmila Vlachová a Miroslav Vilímec.
nesmírnou houževnatost a bojovnost, hrál také
v regionální soutěži tzv. Davis Cupu pro neprofesionální tenisty. Kuba měl v sobě velkou životní
energii, ještě nedávné šedesátiny slavil při plné
síle a zdraví. Jsem rád, že jsme mu společně
s akordeonistkou Jarmilou Vlachovou, která má
též kdyňské kořeny, uspořádali menší narozeninový koncert na jeho oslavě v penzionu za Klatovami. Čas však běžel dál a přibližně před rokem jsme se všichni dozvěděli šokující zprávu,
že vyšetření odhalilo nevyléčitelnou nemoc
v jen částečně operovatelném stavu. I po zbývající čas Standa Kuba bojoval, s vyrovnáním mluvil o svém stavu. My, jeho šachoví spoluhráči,

Karafiáty pro úsilovské ženy
Na oslavě MDŽ vystoupily děti z Mateřské školky v Úsilově a duo hudebníků s violoncellem a
kytarou. K tanci a poslechu hráli a zpívali manželé Trefancovi. Všechny ženy dostaly karafiát
a malé občerstvení.
Miroslav Sláma

jsme ho uznávali nejen jako renomovaného kožního specialistu, kterého jsme v jeho klatovské
ordinaci vyhledávali. Pro nás byl především vynikajícím kolegou šachistou. Vždy jsme byli nadšeni, když v našem týmu zasedl za první šachovnici, měli jsme pocit bezpečí a převahy nad soupeřem. V naší soupisce totiž figuroval mistr
mezinárodní šachové federace!
Nezůstane však jen vzpomínka na šachistu.
MUDr. Stanislav Kuba svoji životní partii v nerovném boji prohrál, ale s jakým nadhledem se
s nezvratným osudem vyrovnával, to zaslouží
největší obdiv. Čest jeho památce!
Miroslav Vilímec

Dětský maškarní
bál v Kolovči
Sál kulturního domu se zaplnil nejrůznějšími malými vílami, zvířátky, pohádkovými bytostmi, mušketýry, piráty,
princeznami, šašky, neandrtálci, zdravotníky s paní doktorkou a dalšími krásnými maskami.
Členky TJ Slavoj Koloveč z oddílu rekreačního sportu, které toto pro děti již
několik let pořádají, měly pro děti připraveno veselé a napínavé soutěže se
sladkými odměnami a postaraly se celkově o zábavu na sále i s medvědem, který
mezi děti přišel.
Nechyběla tombola a promenáda masek s vyhlášením a odměnou těm nejlepším. Hrál Jan Schimmer.
Jana Bartáková
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František Janula oslavil jubileum v Hluboké
Domažlická Galerie DORKA vydala rozsáh- RIGORE. Co se po tímto názvem skrývá, je kalkomanií – velmi zhruba řečeno chemickou
lou publikaci s názvem HOSTINATO RIGORE. v úvodu knihy jen naznačeno a čtenář se do- cestou přenosu tištěných obrázků na papíroKniha pojednává o životě a díle českého ma zví, že řešení je až na konci, pokud se k němu vý podklad. Výstava potrvá do poloviny červlíře Františka Januly, který od roku 1969 dostane. Nemělo by se tedy prozrazovat. Jen, na. Následuje druhá vernisáž, při které bude
žije a tvoří převážně v Paříži. Je to na první že to jsou slova, která v souvislosti s Janulou 24. června prakticky otevřen Ateliér Janula
jako víceméně stálá expozice Japohled překvapivé spojení a zcenulových děl, třetí vernisáž s obla jistě mimořádný počin přesaměněnými artefakty je plánováhující měřítko Plzeňského kraje.
na na 23. září.
Galerie Dorka, jejíž majitelé žiOtevřením výstavy byl zahájí na Kdyňsku, na pravidelných
jen samotný rok Františka Ja
vernisážích už představila stovnuly, ve kterém tento malíř,
ky autorů a jejich děl. Nyní, po vígrafik, tvůrce objektů i básník
ce než deseti letech spolupráce
slaví 85. narozeniny.
s Františkem Janulou, kterého
Šlo o první vernisáž ze tří výgalerie navíc prakticky zastupuje
stav, chystaných v tomto prostov ČR, došlo k zásadnímu kroku.
ru do konce roku 2017. Navíc téTotiž, že v nejbližší době se bude
to premiéry se účastnil i sám
plně věnovat pouze tomuto autoautor, čímž se nabídla vzácná
rovi. Jde o jedinečného výtvarnípříležitost setkat se s ním osobka, který si svou pozici vybudoně, případně si i nechat podeval sedmdesát let trvající soupsat nedávno vydanou knihu
stavnou výtvarnou prací a má za
o jeho životě a díle s názvem
sebou přes sto výstav v Evropě,
Hostinato rigore.
zejména ve Francii, a dvě desítky
Po oficialitách pozval galerista
znovu už i v České republice.
Rozhodnutí vyhradit galerijní František Janula má řady obdivovatelů také na Kdyňsku. Patří k nim Eva Jiří Šuchman umělce, s nímž ho
pojí letité přátelství, na české
prostor jedinému autorovi poté,
Černá z Kouta na Šumavě.
knedlo, vepřo, zelo na chalupu
kdy získal velmi solidní renomé,
nebylo lehké. Jak uvedl majitel a galerista Jiří použil Jean Orizet, velká osobnost francouz- do Hluboké.
Autorovo velké dílo vyžaduje velkorysé
Šuchman, bylo ale nakonec nutné vzhledem ské kultury. Stejně obdivně o něm ovšem hoke kvalitě, významu i rozsahu Janulova díla a vořili i mnozí jiní. Majitelé galerie říkají, že a přátelské prostředí, kde se bude moci laická
vůbec celé jeho osobnosti. Společně se vydali dílo Františka Januly nese pečeť velkého i odborná veřejnost s obrazy Františka Januly
seznamovat. Práce s dílem Františka Januly
na novou cestu a kniha, která nyní vyšla, byť tvůrce.
Na nové výstavě jsou vystaveny koláže pro- zaměstná více lidí na plný úvazek.
má téměř 400 stran, je jen prvním krokem.
Sylva Heidlerová
Kniha nese zvláštní název – HOSTINATO vedené celkem neobvyklou technikou tzv. de-

www.kdynsko.cz
Pronájem hospůdky
na Rýzmberku

Jitřenka o jarních prázdninách

KČT, odbor Kdyně, nabízí pronájem
hospůdky s areálem hradu Rýzmberk
na sezónu 2017.

Bližší info na mobilu 604 219 663

OČNÍ CENTRUM SOMICH
AMBULANCE KDYNĚ
Nádražní 235
Rozšíření ordinační doby:
KAŽDÉ PONDĚLÍ
možnost objednání
info tel.: 775 556 544
www.somich.cz

Na zimním táboře, který pořádala Pionýrská skupina Jitřenka ze Kdyně na své táborové základně v Zelené Lhotě o jarních prázdninách okresu Domažlice.
30 dětí přijelo společným autobusem na základnu v neděli v podvečer a začaly si užívat společné hry a soutěže v jednotlivých týmech na téma Ledové království. Děti odjížděly z tábora spokojené, krásné počasí vydrželo celý týden, opékaly si buřty. Soutěžily, běhaly, honily se, ale také
vyráběly a tančily při večerním princeznovském plese.
Moc jsme si to všichni užili. Jen oddíláci jsou o týden dovolené chudší, ale nelitujeme, bylo to
parádní! Už se těšíme na léto a na velký tábor.
Ivana Mochurová
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Co se děje v infocentru
Změny ve školství – pomoc nebo pohroma?
Správní obvody obcí s rozšířenou působ
ností Domažlice a Horšovský Týn plánují
rozvoj vzdělávání mateřských a základních
škol. Dokumenty pro ně zpracovává Místní
akční skupina Český les. V rámci tohoto
„papírování“ probíhá ale i celá řada semi
nářů a školení pro pedagogy.
V Základní škole v Koutě na Šumavě pod
vedením tamní ředitelky Milady Mazancové
umožnili zhlédnout vyučování v pěti ročnících školy:
„U nás ve škole přinesl inkluzi sám život.
Od r. 2002 jsme měli vždycky děti s lehkým
mentálním postižením ve výuce, a to z důvodu dojížděním do okresního města. Upravili
jsme jim rozvrh hodin, učební materiály, dokumentaci a učilo se. V šesté třídě přešly
automaticky do praktické ZŠ v Domažlicích.
Fungovalo to. Stojím si za názorem, že pro
děti s tímto postižením již není vhodné absolvovat 2. stupeň základní školy. Hodně se
prohlubuje jejich jinakost v sociálním chování, potřebují, aby je vyučovali odborníci,
např. v Horšovském Týně, kde se mohou vyučit atd.
Jinak většinou poradna doporučuje žáky
s ostatními poruchami – autismus, těžké vady řeči, ADHD a další do naší školy. Je zde méně žáků ve třídách, máme zkušenosti a snažíme se o dobrý přístup k nim. Tyto děti ale –
jak se často plete široká veřejnost – do speci-

Schůzek pořádaných MAS Český les se pravidelně zúčastňují i ředitelé škol na Kdyňsku.
álního školství NEPATŘÍ. Přibývá jich a je
nutné jim pomoci v cestě ke vzdělání. Je to
práce namáhavá, ale stát přesto, že nás administrativně zatěžuje, také finančně pomáhá.
Naše škola vždy na AP získala finance.
Do budoucna by se mělo směřovat k nižšímu počtu žáků ve třídách. To ale často není
možné technicky. Takže si zase budeme muset pomoci sami. S dobrou asistentkou, zorganizování si práce a s trochou humoru se dá
udělat moc. A hlavně neztratit tzv. zdravý selský rozum, pro které dítě bude jeho společné
vzdělávání přínosem, a kde bude jen trápe-

Turistické informační centrum je od května do září otevřeno od 9.00 do
17.00 hodin, o víkendech a svátcích od 9.00 do 12.00 hodin.
Infocentrum@kdyne.cz. tel.: 379 413 555

Výstava o motorismu
Výstava motorismu na Kdyňsku bude zahájena vernisáží 2. května v sále Mu
zea příhraničí ve Kdyni, a potrvá do 29. června 2017. První část výstavy na to
to téma probíhala v Muzeu Chodska v Domažlicích a vznikla ve spolupráci se
sběrateli, kteří jsou členy domažlického a kdyňského Automotoklubu a Vete
ran car clubu. Podařilo se shromáždit unikátní dokumenty, fotografie, spor
tovní trofeje a další exponáty dokumentující rozvoj motorismu v našem re
gionu od jeho začátku v době RakouskoUherska až po současnost. Výstava
připomíná 85. výročí založení první automobilové organizace regionu – Pod
čerchovského autoklubu.
TIC

AMK přijme pro Autokemp Hájovna recepční.
Znalost cizího jazyka (Aj, Nj) a práce na PC výhodou.
Bližší info na AMK Kdyně, tel. 602 491 855.

ním pro všechny,“ přednesla svůj názor ředitelka školy Milada Mazancová.
Sylva Heidlerová

Pozvánky
n Připravujeme třináctý ročník letní turistické sezony akcí Na kole z Čech do Bavor.
Akce je plánovaná na 3. června 2017. Těšit
se můžete na dva cyklistické okruhy k německým sousedům a jeden okruh pro Nordic Walking.
n V letošním roce se dále můžete těšit i na
„Císařské slavnosti“, které se budou konat
8. července 2017 v parku u Muzea příhraničí ve Kdyni.

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

CHUŤ A VŮNĚ DOMOVA
Dárek, který ozdobí,
poučí a potěší:

Plastická mapa
Českého lesa
v Turistickém informačním
centru Kdyně
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Na Kdyňsku je škola, která má duši
Do Základní školy v Prapořišti u Kdyně
chodí letos jen dvanáct žáků. Ale žádný
z nich by svou milovanou malotřídku za ji
nou nevyměnil. Ředitel Jan Dobiáš už z ní
dvacet let dělá místo, kam se všichni rádi
vrací. Nebo znáte jinou školu, do které žáci
chodí dobrovolně i o prázdninách?

pělivě navazovat na množství dobrých kantorů, kteří své myšlenky dokázali předávat dávno před námi. Ctíme osobnost každého žáka a
zdravý selský rozum. Věříme, že býti člověkem
je to nejdůležitější poslání,“ shrnuje svoji školní filozofii ředitel.
A jak to vypadá v praxi? Vzhledem k nízkému

Školní rok pravidelně zahajuje starosta města Kdyně Jan Löffelmann.
Před školou vítá školáky černobílá kočka, otírá
se jim o nohy. Za chvíli se k ní přidává druhá,
třetí a vchází s nimi do dveří. Děti ze všech tříd
od první až do páté se nejprve sejdou v klubu,
kde se probouzí nebo naopak vypovídají a
zklidní. Pak v řadě za sebou přechází do třídy.
„To je takový náš ranní rituál, nesmí jít vedle
sebe, ale každý sám. Děti se tím připravují na
výuku,“ vysvětluje ředitel. Pravidel, které musí
žáci dodržovat, je zde celá řada. Ve většině případů zahrnují klasická pravidla slušného chování: nemluvíme při jídle, zdravíme se, posloucháme učitele. Jsou mezi nimi i méně obvyklá,
děti si například do školy nemůžou brát mobil
ani hodinky. Na druhou stranu tady na školáky
čeká individuální přístup a rodinná atmosféra.
Podle Jana Dobiáše totiž škola není jen o tvrdém a měkkém „i“, ale o celkové atmosféře, výchově a vztazích.
Děti se učí toleranci a slušnosti.
„Máme možnost a prostor pro individuální přístup k dětem a to v klidné atmosféře, která není zatížena problémy se šikanou nebo drogami. Děti nejen vzděláváme, ale komplexně rozvíjíme. Vedeme je k trvalejším hodnotám a vychováváme ke slušnosti a toleranci. Tento duch
školy a tyto zásady, které si naši žáci odnášejí,
jsou pro nás mnohem důležitější než fráze
v zápisech z pedagogických porad. Vzdělávání
nechápeme jako vymýšlení nových a alternativnějších názvů a hesel. Snažíme se prostě tr-

počtu dětí, je na každého opravdu čas. Pokud
někdo něco nechápe, učitel či učitelka mu látku vysvětlí znovu. Některá výuka je rozdělena
do skupin a někdy jsou všichni pohromadě.
„Ti, kteří to už brali si látku zopakují a ti, kteří
jsou na ni ještě malí, ji vstřebávají jen tak
mimo, ale pak se jim to zúročí. Vůbec považuji
věkově promíchané skupiny za ideální. Je to jako v rodině. Větší žáci pomáhají menším, opravují jim třeba diktáty, takže by se styděli, kdyby
to sami nevěděli a mladší rychleji od velkých
kamarádů všechno pochytí, chtějí je dohnat.

A tak je to i v reálném životě, žádné umělé situace stejně starých lidí,“ uvažuje Dobiáš. Vztahy
jsou na škole v Prapořišti základem všeho. Mezi dětmi, mezi učiteli i mezi učiteli a dětmi.
Každý, kdo zde chce pracovat, sem musí zapadnout, být naladěn na stejnou vlnu. Jinak by to
nefungovalo. Děti se učí lásce k přírodě, zvířatům i k lidem. „Máme hodinovou pauzu na
oběd, takže žákům zbývá většinou ještě půl hodina na běhání po zahradě. Každý využívá volný čas dle svého. Jsou sice pod dohledem, ale je
na nich, zda si budou číst, ležet v trávě nebo si
hrát na honěnou,“ říká ředitel.
Zahrada je další kapitolou prapořišťské malotřídky. Děti na ní rády pomáhají, i když nemusí.
„Chodíme sem i o prázdninách, když máme čas
a pomáháme třeba sbírat jablka. Pan učitel
nám pustí vodu z hadice jako vodotrysk, a my
jím pak probíháme. Je to legrace,“ tvrdí desetiletá Adélka Moščaková ze čtvrté třídy. Hraje na
flétnu i klavír, ale jednou z ní prý bude zvěrolékařka. Zvířata má ráda také jedenáctiletá Barbora Sojková, která už pět let jezdí na koni, a
chce se jim věnovat i v dospělosti. Stejně stará
Nikol Ducháčková má doma pro jistotu rovnou
menší zoologickou zahradu. A škola lásku dětí
ke zvířatům a přírodě podporuje, stejně jako
k divadlu a hudbě. „Pan učitel nám skládá písničky, ve kterých jsou naše jména. Každý ve
škole máme nějakou,“ prozrazují holky. Jejich
vystupování je přirozené, je vidět, že se před
sebou nestydí a jsou zvyklé mluvit.
Nejsou to ale všechna plus, která jim škola do
života dává. „Nejvíc se mi líbí, že jsou tady na
nás hodní, mají na nás čas a nemusím se pak
učit doma,“ vypráví devítiletá Linda Nováková.
Pro čtyři děvčata z páté třídy je letošní rok
v Prapořišti posledním, ale do velké školy se
jim příliš nechce. „Asi radši propadnu,“ směje
se Nikol.
Škole velmi pomáhá podpora ze strany starosty města Kdyně, který za ní stojí. „Není to jen
o financích, ale o celkovém přístupu, o tom, že
se účastní našich akcí a důvěřuje mému vedení,“ chválí si Dobiáš spolupráci se zřizovatelem.
Více na: www.skolapraporiste.cz
MICHAELA ADÁMKOVÁ

Zápis do ZŠ Prapořiště
Ve středu 12. 4. 2017 proběhne od 11.00 hod. netradiční zápis do ZŠ Prapořiště. Škola
v Prapořišti nabízí alternativní způsob výuky, individuální výuku v malém počtu žáků.
Mnoho dalších aktivit pro žáky i rodiče. Všechny naše děti mají výborné výsledky. Školu
můžete navštívit se svými dětmi i před zápisem. Lze se domluvit i na jinou hodinu zápi
su. Škola poskytuje za každé zapsané dítě rodičům příspěvek ve výši 1.000 Kč na nákup
školních potřeb. Informace o nás na www.skolapraporiste.cz, tel. 379 73 12 45. Při
hlášky ke stažení na stránkách školy.

Zápis do MŠ Prapořiště
Zápis do Mateřské školy v Prapořišti ve středu 10. 5. 2017 od 14.00 do 16.30 hod. Výho
dou je menší počet dětí u nás, spolupráce se školou, klidné a podnětné prostředí pro
Vaše děti. Můžete nás navštívit i před zápisem s Vašimi dětmi. Informace o nás na
www.skolapraporiste.cz, tel. 379 73 12 45. Přihlášky ke stažení na stránkách školy.

strana 12

Kdyňsko

Přivezli dvě bronzové medaile

2/2017

Do regionální
knihovny
Kniha „Zelený život“ byla vydána z ruko
pisu Jacka Flora z mysliveckého prostře
dí. Pojednává o tom, co znamenalo být
hajným, když lesy kolem Domažlic vlas
tnil hrabě Schönborn. Skvěle popisuje
charaktery jednotlivých kolegů i pan
stva a nešetří humorem.

V harmonikovém městečku Klingenthal, které je proslulé výrobou kvalitních akordeonů, proběhl
první víkend v březnu 45. ročník soutěže s názvem „Kleine Tage der Harmonika“. Sešly se zde děti
z různých spolkových zemí Německa a z různých koutů České republiky, aby zde změřily své síly
a získaly také další zkušenosti v oblasti soutěžení. Tato soutěž není opravdu jednoduchá a má každý rok vysokou úroveň. Probíhala dva dny ve dvou sálech a výkony jednotlivých soutěžících hodnotila pětičlenná porota. Kromě povinných skladeb, které jsou pro jednotlivé kategorie dané, hrají
žáci repertoár, který jim vybírá jejich vyučující.
Náš region reprezentovali ze ZUŠ Kdyně tři žáci. Již po třetí se této soutěže v nejmladší kategorii
1a (do 10 let) zúčastnil Jiří Matějka a získal 5. místo. Jeho starší sestra Hana Matějková se této soutěže účastnila již po šesté. Letos byla zařazena do kategorie 2 (13–15 let). Za svůj vynikající výkon
získala od poroty 3. místo. A do třetice se soutěže zúčastnilo akordeonové duo ve složení Hana Matějková a Vojtěch Hampel, kteří zde společně soutěžili po druhé. Byli zařazeni do kategorie D1 (do
14 let). Porota je ohodnotila 3. místem. Velký úspěch slavili i další akordeonisté z Čech. Do Plzně
putovala tři druhá místa a do Jindřichova Hradce jedno druhé místo.
Můžeme být hrdi na to, že se u nás hra na akordeon pěstuje na tak vysoké úrovni a že je tento nástroj mezi dětmi vyhledávaný a populární.
Poděkování si jistě zaslouží nejen samotní žáci za vynikající výsledky, tvrdou práci a reprezentaci
kdyňské umělecké školy, ale i jejich učitelka Petra Vlčková a profesorka Jarmila Vlachová, které je na
soutěž od září pečlivě připravovaly a vybíraly skladby.
(mm)

Brnířovský mlýn pana Webera
Půjdemeli ze Kdyně do Brnířova, bude
me míjet po pravé straně místo, kde stával
mlýn na obilí čp. 36. Toto stavení je již
zbouráno a na jeho místě byl postaven v r.
1988 nový rodinný dům. My se podívejme
na historii tohoto mlýna.
Prvními majiteli tohoto mlýna byli Jan a
Marie Melicharovi. Mlýn prodali za cenu
4066 zl. manželům Jakubovi a Josefě Holu
bovým 31. července 1858.
„Na základě mezi manželi Jakubem a
Josefou Holubovými z Brnířova co prodá
vajícími, pak Janem Holubem z Brnířova
co kupujícím uzavřené trhové úmluvy
v Nové Kdyni dne 29. února 1868 vkládá
se převod práva vlastnictví mlýna čp. 36
v Brnířově s příslušenstvím a pozemky
z prodávačů Jakuba a Josefy Holubových
na kupujícího Jana Holuba v ceně trhové
po 1500 zl.“
„30. května 1876 sepsán protokol v obci
Brnířově od komise, c. k. okresním hejt
manstvím v Domažlicích vyslané. Komise
stanovuje výšku vody, která se mlynáři p.
Janu Holubovi v obecním rybníku Brnířov

ským povoliti může a kladení cejchovního
kůlu či cejchu, jimiž ono dovolené narýso
vání vody v témuž rybníku naznačeno býti
má. Na hlavu cejchovního kůlu připevněna
byla deska ze zinkového plechu. Na desku
zinkovou vytlačeno jest co signatura jmé
no mlynáře: Jan Holub 1876. Přítomní nej
bližší sousedé Matouš Votruba z čp. 3 a Ja
kub Hula čp. 7 jsou, jako i představenstvo
obce Brnířovské.“
Náhon na mlýnské kolo – voda vytékala
z rybníka na návsi, tento rybník je napájen
ze Starého potoka, protékajícího vsí. Voda
protékala pomocí vantrok, dále se stáčela
po vsi souběžně pod silnicí doleva, kopíro
vala vesnickou zástavbu domů. Naproti do
mům čp. 66 a 27 přebíhal náhon pod silnicí
v trubkách. Na parcele domu čp. 33 se ná
hon opět otevřel a pokračoval až k mlýnu.
Voda tekla do žlabu 33cm širokého a roztá
čela tak mlýnské kolo. Průtokem přes kolo
se voda vracela zpět do Starého potoka.
Dnes je koryto na vodu zasypáno.
V r. 1893 se uvádí jako mlynář Matěj Ho
lub. 4. července 1903 prodává Matěj Holub

„smlouvou trhovou“ mlýn se všemi stavení
mi, pozemky k němu náležejícími Janu We
berovi a manželce jeho Alžbětě, majetní
kům mlýna čp. 4 v Mezholci do jejich spolu
vlastnictví za cenu trhovou 5180 zl. čili
10360 K.
Dne 15. března 1934 uzavřeli před notá
řem Františkem Seichertem ve Kdyni man
želé Jan a Alžběta Weberovi mlynáři a
domkáři co postupující ze strany jedné,
pak jejich syn Jan Weber, mlynář a téhož
manželka Anna Weberová roz. Ticháčková,
oba co nastupující ze strany druhé,
„smlouvu postupní“ za 10000 Kč. Kromě
ceny postupní si manželé Jan a Alžběta We
berovi vyhrazují tzv. každoroční výměnek
(vejminek).
Tento mlýn fungoval až do 1. pol. 50. let
min. stol., mlýn částečně využívalo k mletí
i nově vzniklé místní JZD, následně mlýn
ukončil svůj provoz. Posledním mlynářem
byl Jan Weber (*25. 11. 1897 Ohnišťovice –
+3. 1. 1978). Jeho syn Vladimír Weber
(*1924), který poskytl tyto informace,
mletí již neprovozoval.
Rudolf Šlajer
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Traktory v Brnířově zaburácí pošesté
V sobotu 27. května 2017 se brnířovská náves opět zcela zaplní starý
mi traktory, auty a motorkami. Na tento den je naplánované 6. setkání
starých traktorů a veteránů v Brnířově. Ti, kteří k nám chodí pravidelně
sami posoudí, jak od roku 2012 roste počet vystavených exemplářů. Výstava
v Brnířově se stala největší akcí tohoto druhu v ČR. Už na prvním setkání se
objevily velmi zajímavé traktory: Fordson (1924), Lanz Buldog (1936), Deutz 11 (1942), John Deere (1946), Farmal, Škoda 30 a mnoho dalších. I nejstarší auto kdyňských hasičů Laurin Klement z roku 1925 je opravdový unikát i v tom, že přežilo dobu, kdy vše staré šlo do šrotu. Každý rok se snažíme
přitáhnout do Brnířova nějaký zajímavý exemplář. V roce 2014 to bylo
5 traktorů zn. Svoboda různých typů, v roce 2015 tříkolka Svoboda DK 5
(1935), v roce 2016 Škoda HT 18 z roku 1927. I pro letošní rok máme přislíbenou účast traktoru Svoboda DK 22 (1943). Tento traktor je zajímavý tím,
že je osazen dvouválcovým motorem Deutz 22 a převodovkou ZF. Firma Svoboda z Kosmonos musela totiž z nařízení Říšské vlády montovat do svých traktorů komponenty z německých továren a to až do roku 1943, kdy po
náletu spojenců byly tyto továrny zničeny. Mezitím však p. Svoboda připravil výrobu podobného motoru, který poté vyráběl a montoval do svých
traktorů až do znárodnění firmy v roce 1949. Mimo výstavy traktorů a veteránů, probíhá na hrázi rybníka ukázka staré zemědělské techniky, která
se rozšířuje o zajímavé exponáty. Letos máme pro naše návštěvnice připravené různé mašinky a strojky z dřívějších domácností. Bude se také „mašinovat“ obilí, které máme již od loňska připravené.
Přijeďte 27. května k nám, do Brnířova. Výstava začíná v 11 hod., spanilé jízdy jedou od 14 hod. Pořadatelům přejeme hodně síly a hlavně „nebe bez
mráčku“. Oznámení pro majitele veteránských čísel: při akci bude probíhat testování veteránů. Přivezte sebou velký TP.
Mirek Beneš

Z Automotoklubu
Kdyňský Automotoklub je naší veřejností
znám nejen tím, že již po řadu let provozu
je Autocamp Hájovna, který je v posled
ních letech hojně navštěvován jak návštěv
níky tuzemskými, ale opět se vrací i klien
tela ze zahraničí, a to i opakovaně, ale i tím,
že již tradičně pořádá automobilový sla
lom „Pod Korábem“, který je zařazen do se
riálu Mistrovství ČR ve slalomu. Ani tento
rok tomu nebude jinak a 14. května se sej
dou nejen profesionální jezdci, ale i ama
téři, doufáme, že i odvážné ženy a mladí za
čínající jezdci – junioři u již 18. ročníku to
hoto závodu – Automobilový slalom pod
Korábem + volný závod amatérů. Zveme ši
rokou veřejnost, aby se podívala, jak zruč
ní všichni jezdci budou, ale hlavně aby pod
pořili jejich výkony.
Zároveň již řadu let spolupracujeme
s ostatními organizacemi, které se zabývají
nejen automobilovým sportem, ale i tím,
který nemá s motory nic společného, a tak
zveme fanoušky čtyř kol na další akce, na
kterých se budeme částečně podílet.
A to ve dnech 29. 4.–1. 5., kdy v serpertý
nách pod Korábem proběhnou oficiální
tréninky reprezentace ČR a Německa v mi
nikárách a následně pak 30. 6.–1. 7. – 3den
ní závod Evropského poháru minikár a Ně
mecký pohár minikár.
A aby fanoušci rychlých kol nebyli ochuze
ni, i pro ně máme jistě poutavou podívanou
ve dnech 3.–4. 6. u Závodů automobilů do
vrchu, známý jako „Edda cup“.
Teď už nezbývá nic jiného, než jen aby se
na všechny tyto výše uvedené akce usmálo
štěstí v podobě krásného, snad i slunečné
ho počasí a všem zúčastněným přejeme
dobrý start a šťastný dojezd do cíle.
Jana Housarová

Stanětičtí ve Staňkově dvacátí
V sobotu 18. února se konalo Zimní setkání
mladých hasičů. Pro letošní šestnáctý ročník se
změnilo kolbiště, kterým se stala Základní škola
Staňkov.
Mladí hasiči ze Stanětic dorazili na místo
v brzkých ranních hodinách mezi padesát čtyři
startujících hlídek z domažlického a klatovského okresu. Po roce se
opět potkali v přátelské
atmosféře s kamarády.
Sdělují si zážitky za
uplynulý rok a navazují nová kamarádství, a to
nejen mezi dětmi, ale i mezi vedoucími.
Jedenáct disciplín prověřilo znalosti a um dětí
dokonale. Znavení závodníci se svým vedoucím
našli odpočinek v „táborovém ležení“ v místní tě-

locvičně, stejně tak jako ostatní. Letošním vedoucím byl Marek Veber, jelikož zbývající vedoucí
kolektivu se stali členy štábu soutěže. Přesto tým
předvedl kvalitní výsledky,
vzhledem
k faktu, že většina členů patří stále do kategorie mladších a tedy
proti svým soupeřům
ve starší kategorii často ztrácí ve fyzické
zdatnosti, ač je příprava dostatečná.
Proto i dvacáté
čtvrté místo není ostudou, ale ohromným vítězstvím. Účastnický diplom a medaile potěšily každého mladého hasiče. Sladká odměna v podobně
Staňkovského koláče uzavřela báječný den.
Hanka Hoffmannová

MDŽ v zahořanských obcích

Ženy ze Zahořan a všech spádových obcí svůj svátek slavily v místním kulturním domě. Obe
cním úřad připravil hezký program, kde vystupovaly děti z mateřské školky v Zahořanech a po
té soubor Mráček z Mrákova. Nechybělo ani občerstvení, které pro tento den připravily ženy
z Bořické pekárny pod vedením paní Marie Vondrovicové. A nebyla opomenuta ani květina, kte
rou si každá žena odnášela domů.
Hanka Hoffmannová
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Kulturní servis
DUBEN
l 8. 4. Kdyně, KČT jarní sraz
turistů Třemošná, čas bude
upřesněn
l

9.4. Hluboká, od 14.30
hod. v mateřské školce, velikonoční tvoření. Nutná rezervace na tel. 777 854 745

l

12. 4. Prapořiště, zápis
do ZŠ Prapořiště od 11 hodin

l 12.–17. 4. Kdyně, Velikonoční pobyt na Zelené Lhotě
pořádá PS Jitřenka
l

14. 4. Nová Ves, přednáška „Zahrada na jaře“ od 19
hodin v budově OÚ

l

14. 4. Kdyně, automobilový slalom pod Korábem
l

15. 4. Kdyně, odemykání
Kdyňských studánek, čas bude
upřesněn
l

21.–23. 4. Kdyně, školení
pionýrských instruktorů v Zelené Lhotě
l 22. 4. Kdyně, pochod
Plánská padesátka „Planá“, čas
bude upřesněn
l 22. 4. Kdyně, poutní pochod na české svatojakubské
cestě, možnost nástupu pro
české poutníky v 8.30 hodin
u radnice v Kdyni
l 27. 4. Kdyně, 2. koncert
KPH 2017 od 19 hodin v sokolovně, klavír Radoslav Kvapil

l 28. 4. Kdyně, setkání důchodců, od 17 hodin v sokolovně, doplněno zajímavým
programem

l 19. 5. Kdyně, přednáška
Arnošta Vašíčka: Fantastické
záhady, od 17 hodin v knihovně

l

l 20. 5. Kdyně, poutní pochod na české svatojakubské
cestě, možnost nástupu pro
české poutníky v 8.30 hodin
u radnice v Kdyni

30. 4. Nová Ves, stavění
máje od 18 hodin u kapličky

KVĚTEN
l 1. 5.–29. 6. Kdyně, výstava Motorismus na Kdyňsku
v prostorách Muzea příhraničí
l

l 20. 5. Hluboká, Den dětí
na horním hřišti, zahájení
14. 30 hod., TJ Sokol Hluboká

l

l 22. 5. Kdyně, přednáška
Marie Terezie, přednáší spisovatelka Dana Šimková od 17
hodin v knihovně

l

l 27. 5. Brnířov, 6. setkání
starých traktorů a veteránů
v Brnířově, prezence od 9 hod.

5. 5. – 8. 5. Kdyně, školení hlavních vedoucích táborů a
oddílových vedoucích v Zelené Lhotě

6. 5. Slavíkovice, hasičská soutěž „Pouťový pohár ve
Slavíkovicích“ od 13 hodin
7. 5. Nová Ves, lampionový průvod od 19 hodin u kapličky
l

10. 5. Prapořiště, zápis
do MŠ Prapořiště, od 14 do
16.30 hodin

l

13. 5. Nová Ves, jarní
procházka od 13 hodin před
hasičárnou
l 15. 5. Kdyně, prezentace
programu Nová zelená úsporám, 15 hodin v sále vzdělávacího centra. Úvod 15 -20 minut, poté prostor na dotazy.
l 16. 5. Mrákov, přednáška
Dr. Mgr. Věry Kubové „Božena
Němcová v Mrakově“ od 18
hodin ve školní jídelně ZŠ
Mrákov

Minikáry na Korábu
1) Oficiální tréninkový víkend reprezentací ČR a Ně
mecka (29. 4.– 1. 5. 2017)
Spolek ÚAMK Ořech pořádá od soboty 29. 4. do pondělí
1. 5. oficiální tréninkový víkend minikárovistických reprezentací ČR a Německa na tradiční trati Koráb, Vejpřahy-Kdyně, Hájovna za účasti cca 20 jezdců ČR a Německa.
2) Evropský pohár FISD a pohár MDC (Mitteldeutsch
land Cup; 1.  2. 7. 2017)
V sobotu 1. 7. a neděli 2. 7. 2017 proběhne na stejné trati závod Evropského poháru minikár a tzv. MDC (Středoněmecký
pohár), kterého se zúčastní cca 100 závodníků z 8 evropských
zemí (ČR, Německo, Belgie, Francie, Itálie, Rakousko, Španělsko a Švýcarsko)! Představí se tedy kompletní evropská špička
FISD (Federation International Speed-down).
Více informací na www.fisd.li Kontakt:
uamkorech@seznam.cz; tel. 777 59 11 64 (J. Janovský)

l

31. 5. Prapořiště, cestopisná přednáška: Z Indie do
Evropy, od 16 hodin ZŠ Prapořiště

ČERVEN
l 1. 6. Kdyně 3. koncert
KPH 2017 od 19 hodin v sokolovně, Václav Hudeček (housle) a Musica Lucis
l

3. 6. Kdyně, zahájení turistické sezóny na Kdyňsku
aneb Na kole z Čech do Bavor,
více informací v TIC Kdyně
l 23.–25. 6. Kdyně, sjezd
řeky Otavy pořádá PS Jitřenka,
sraz u radnice ve Kdyni

KINO
Kdyně
DUBEN
7. a 8. 4. v 17 h – KUBO A KOUZELNÝ
MEČ (USA)
11. a 12. 4. ve 20 h – JÁ, KOCOUR
(Francie, Čína)
15. 4. ve 20 h – INFERNO (USA,
Jap., Turecko, Maďarsko)
18. a 19. 4. ve 20 h – ZROZENÍ HRDINY
(USA, Austrálie)
21. a 22. 4. v 17 h – TROLLOVÉ (USA)
25. a 26. 4. ve 20 h – POHÁDKY PRO
EMU (ČR)
28. a 29. 4. v 17 h – MŮJ KAMARÁD
DRAK (USA)

KVĚTEN
2. a 3. 5. ve 20 h – INSTALATÉR
Z TUCHLOVIC (ČR)
5. a 6. 5. v 17 h – LICHOŽROUTI (ČR)
9. a 10. 5. ve 20 h – VŠECHNO NEBO NIC
(ČR, SR)
12. a 13. 5. v 17 h – ANDĚL PÁNĚ 2 (ČR)
16. a 17. 5. ve 20 h – SANTA JE POŘÁD
ÚCHYL (USA)
19. a 20. 5. ve 20 h – MILUJI TĚ MODŘE
(ČR)
23. a 24. 5. ve 20 h – ÚSTAVA
(Chorvatsko, Slovinsko, ČR)
26. a 27. 5. ve 20 h – V PASTI (Kanada,
Francie)
30. a 31. 5. ve 20 h – BEZVA ŽENSKÁ
NA KRKU (ČR)
Aktuální info o programu kina Kdyně
najdete na http://kino.dokdyne.cz
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Dlažovské ženy měly svůj den
V sobotu dne 11. března pořádal obecní úřad Dlažov v místní sokolovně
oslavu MDŽ. Bohatý kulturní program tradičně zahájily děti z MŠ s krásnou písničkou a pohádkou o třech prasátkách. Následovalo vystoupení
dětských tanečních skupin: CIK-CAK z Bezděkova a Dance Stars při DM
z Klatov. V půlhodinové taneční pauze, kdy ženy dostaly kytičky a malé pohoštění, vystoupil se svoji hrou na flétnu Ondřej Bečvář z Dlažova, a duety
na flétny pokračovala Klárka Trmotová s Leou Veselákovou. Následovalo
vystoupení v nádherných kostýmech profesionálního tanečního páru Leandro a Ingrit, kteří zatančili – Mambo, Folklorní merengue, Karnevalovou
sambu a svůj program zakončili animací s diváky.
Na závěr se uskutečnila módní přehlídka z třicátých let, se kterou k nám
zavítalo „Retro divadlo OREL Kasejovice“. Doufáme, že si ženy, které přišly
snad ještě ve větším počtu než loni, užily pěkné sobotní odpoledne.
Iva Šulcová

Libkovské ženy též!
Libkovské ženy se sešly 4. března v místní hospodě,
aby oslavily společně svátek všech žen. Každá z přítomných žen dostala od místních hasičů petrklíč a malé občerstvení. Zpestřením bylo vystoupení Karolíny
Korčínové, která zahrála několik klavírních skladeb.
Hasiči touto formou vyjádřili poděkování ženám za jejich obětavou pomoc při přípravě a průběhu akcí, které se v obci během roku pořádají.
Barbora Černá

Kdyňsko v masopustním reji

Vepřové hody v Koutě na Šumavě v režii Zemědělského obchodního druž
stva Mrákov. K tomuto účelu využili společenské stany i další zázemí pro ko
nání jarmarků MAS Český les, z. s. Pultu dominovaly produkty označené re
gionální značkou "Český les, sem patřím..."
(vh)

Masopust v Kolovči zahájili proslovem medvěda, kterému pak předal
pan starosta klíč od městečka, dekret a vládu do půlnoci.
(jb)

V Nové Vsi letos trochu méně masek, ale o to více pohoštění. Na ochutnání
ve staveních byly domácí klobásy, koblihy a na kuráž kořalička.
(ds)

Ve Staněticích a Hříchovicích dostávají maškary do košíků různé nápoje,
vejce, masopustní koblihy nebo Boží milosti. Ty jsou pak v průvodu společně
zkonzumovány.
(hh)

V Bořicích nebyly výjimkou. I tady krásné masky obyvatele potěšily. (hh)

Společná fotka masopustního průvodu před jeho startem v Loučimi. (zh)

