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Čekání na slunovrat

Ve Kdyni jste mohli potkat zástupy různých strašidel, oblud a příšer, které se po setmě
ní procházely městem. Ve většině případů šlo jen o děti v přesvědčivých kostýmech,
účastníky Halloweenského průvodu, který pořádala PS Safír Kdyně. Pavla Tochorová

Vítání občánků v Kolovči proběhlo v pátek 4. listopadu. Celkem tam při
vítali osm dětí, z toho pět děvčat. Děti obdržely věcné dary a maminky
květinu.
Ing. Václav Pergl

Patnáct studentů začalo v září ve stanětickém víceúčelovém kulturním zaříze
ní zimní semestr virtuální univerzity třetího věku. Senioři si vybrali téma ,,Po
traviny a spotřebitel.“
Hanka Hoffmannová

V sobotu 12. listopadu se po několika letech konal v Libkově výlov rybní
ka na návsi. Vylovili se hlavně kapři, kteří se prodali místním občanům.
Obecní úřad děkuje všem, kteří tu pomáhali.
Barbora Černá
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Brnířovští si prohlédli relikviář sv. Maura
Plně obsazený autobus (65 míst) vyjel
v září z brnířovské návsi. Zájezd připravili
místní hasiči jako poděkování těm, kteří se
podíleli na zdárném průběhu letošního jubilejního 5. ročníku „Setkání starých traktorů a
veteránů v Brnířově“. První zastávka byla
Zpívající fontána. Po písni „Romantický klavír“ jsme s naší průvodkyní Maruš Bártovou
prošli zajímavosti Mariánských lázní a ochutnali i několik léčivých pramenů. Jako další
jsme navštívili Park Boheminium, kde je na
60 krásných a dokonalých zmenšenin významných stavebních i technických památek
z celé republiky. Pak jsme přejeli do Bečova
nad Teplou, kde čekal oběd, ale i prohlídka
zámku s památkou nevyčíslitelné hodnoty –
relikviářem sv. Maura. Byl to ohromný zážitek vidět ho na vlastní oči krásně zrenovovaný a vyslechnout si jeho pohnutou historii od
výroby až po nalezení v 60. letech. Poslední
zastávkou byly Karlovy Vary. Zde jsme opět
s naší průvodkyní prošli pěší zónu, dozvěděli
jsme se historii některých domů a došli jsme
až k nedávno přestěhovanému vřídlu. Na ko-

lonádě jsem měl dojem, že kromě naší výpravy všichni ostatní „gavarili parusky“. Domů
jsme se vrátili za tmy, ale plni dojmů. Organizátoři setkání už mají nejen termín pro příští

rok: 27. 5. 2017, ale i nabachlované obilí, které zatím odpočívá na půdě hasičárny, aby
v květnu před zraky návštěvníků proběhlo
naší mlátičkou. Za SDH Brnířov Mirek Beneš

Branné dny v Mrákově přinesly dobrý pocit
Již poněkolikáté dva dny, o něž se podzimní
prázdninový týden dělí se školou, patřily na ZŠ
Mrákov branným tématům. Program si pro své
mladší spolužáky připravili společně s učiteli
žáci deváté třídy, doplněni o několik osmáků.
V pondělí po celé škole rozmístili 10 stanovišť,
na kterých bylo nutno osvojit si vzorce chování v situacích, kdy mnohdy život visí na vlásku.
Důležitá telefonní čísla znala samozřejmě většina, ale jak si sbalit evakuační zavazadlo nebo
ošetřit závažné zranění, to už vyžadovalo intenzivní studium a nácvik.
V úterý ráno proběhla hodinová beseda
s příslušníky Policie České republiky Dagmar
Brožovou a Tomášem Johánkem, kteří pohovořili o bezpečnosti silničního provozu s důrazem na chování chodců – přecházení, pohyb
po vozovce, bezpečnostní prvky apod.
Po zajímavém úvodu děti potřebovaly „prodat“, co se v pondělí naučily. Poprvé v historii
Mrákovské zradilo počasí, a tak se kvůli dešti
úterní stanoviště plánovaná do terénu musela
přesunout pod střechu. Skupinky složené z dětí napříč všemi třídami (s výjimkou první, kte-

rá měla samostatný program, a organizující
deváté) na jednotlivých místech plnily úkoly ověřující to, co se včera naučily. Nejatraktivnější bylo jako vždy ošetřování dokonale
namaskovaných úrazů – řezné rány na dlani a otevřené zlomeniny dolní končetiny,
které pro děti připravila členka Českého
červeného kříže paní Hana Paulová. Iluze
byla tak dokonalá, že to některým slabším
povahám nedělalo nejlépe. Oproti předchozímu dni přibyly ještě tři testy, které skupiny musely správně vyplnit. Jednalo se hlavně o bezpečnost silničního provozu a chování při živelných pohromách – témata,
která děti mohly předchozí týden studovat
na nástěnkách v prostorách školy.
Po absolvování všech položek skupiny
odevzdaly hrací karty, body byly sečteny. Ti
nejlepší byli oceněni sladkou odměnou a
všichni odcházeli s dobrým pocitem, že
když už se náhodou dostanou do úzkých,
nenadálé životní situace je nezaskočí. Nebo
aspoň ne moc.
V. Duffek

V Loučimi studují senioři s chutí
Akademický rok začali ve čtvrtek 29. září nejen studenti klasických vysokých škol, ale také seniorští studenti virtuální univerzity 3. věku a v Loučimi si vybrali poměrně náročný cyklus
přednášek na téma „Evropské kulturní hodnoty“. Na zahájení nového semestru přišla i starostka Jana Dirriglová: „Jsem ráda, že už šestým rokem a v takovém počtu studujete, často se
začne s nadšením a za krátký čas se skončí. Tady to neplatí. Vybrali jste si Evropské kulturní
hodnoty, to je honosné téma, a tak bych navrhla, pokud dostudujete, uspořádat s využitím
českobavorského dispozičního fondu nějaký výlet za kulturními hodnotami na obou stranách
hranice.“
V Loučimi letos začalo studovat 15 posluchačů.
Z. Huspek
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Stojíme na konci roku 2016
Kdyně prošla v minulých dvou desetiletích
velkou proměnou. Před listopadem 1989 to
bylo především místo s vysokou koncentrací
především textilního a strojírenského průmyslu. Dodejme, že se to také stále intenzivněji podepisovalo na vzhledu města. Jak
v pozitivním, tak také v negativním slova
smyslu. Po listopadu 1989 bylo evidentní, že
nelze nadále počítat s tak vysokým soustředěním velkých průmyslových aktivit. To při-

Děti uklidily
Stanětice
Organizace pracující s mládeží mohou
zvelebit své okolí v rámci celorepubliko
vého projektu 72 hodin. Zúčastnili se ho
také se svými vedoucími a instruktory
mladí hasiči že Stanětic. V sobotu, 14. říj
na, vyzbrojeni pytli na odpad a rukavice
mi, uklidili okolí cesty „Kanická“, kterou
někteří spoluobčané v průběhu let obo
hatili o černě skládkovaný odpad. Odpa
du přibývalo, až to udivovalo. Během od
poledne byli mladí hasiči poučováni o na
kládání s odpady, principy recyklace a
důležitosti kladného přístupu k životní
mu prostředí. Výsledkem bylo pět pytlů
odpadu, čisté prostředí i trocha potu. Od
měnou pro mladé hasiče byly tematické
náramky a opékání buřtů. Podporu po
skytnul Obecní úřad Zahořany. Do příští
ho ročníku se budou mladí hasiči opět
snažit zapojit a přesvědčit i ostatní kolek
tivy.
Hanka Hoffmannová

Mladí hasiči nejsou vzděláváni monoté
maticky v oblasti hasičského řemesla,
ale mnohem komplexněji než je obecně
známo díky odborně vzdělaným vedou
cím a jejich progresivnímu myšlení.

mělo vedení města k hledání a vlastně navracení toho, čím dříve Kdyně a její okolí
poutalo pozornost mnohých návštěvníků.
Investice nejen do oblasti bydlení, ale také
služeb a kulturního povědomí se určitě vyplácí. Když odhlédnu od finančních
přínosů, tak mě těší, že Kdyni opětovně vyhledávají návštěvníci, a to
nejen z důvodu populárního a
úspěšného centra vodní zábavy.
Kdyně má své muzeum, obnovila
pravidelné koncerty klasické
hudby s mimořádně silným obsazením významných interpretů, má hustou síť cyklotras, nádherné koupaliště i zrekonstruovanou sokolovnu. Někteří moji
kolegové tvrdí, že Kdyně má už vlastně všechno. To však zdaleka
neplatí a nikdy asi ani platit nebude. V letošním roce jsme velkou pozornost věnovali rekonstrukcím a budováním místních komunikací, a to nejen v samotném městě. Vzniklo
nové parkoviště v prostoru mezi ulicí Bratří
Tšídů a sídlištní zástavbou Na koželužně.
V tom příštím začneme stavět a doufám, že
i s podporou prostředků Evropské unie, novou hasičskou zbrojnici. Ta stávající už prostě nevyhovuje současným potřebám. Nehledáme však pro ni jiné místo a nová hasičská zbrojnice vznikne rekonstrukcí, rozšířením a zásadní modernizací stávající budovy.
V letošním roce jsme začali opravovat památkově chráněný dům, tzv. dům v kožichu
ve Starokdyňské ulici. V domě je umístěna

zcela unikátní černá kuchyně. Naším cílem je
tento objekt zachránit a umožnit současné
i budoucí generaci autentickou ukázku, jak
naši předkové žili. Před třemi lety jsme slavnostně otevírali rekonstruovanou část administrativní a obytné budovy bývalé chemičky, kde vznikla unikátní městská
knihovna. Teď chceme přistoupit
k rekonstrukci oné průmyslové části
na galerii a stálou expozici aradecoru;
výtvarné techniky netkaných textilií,
která vznikla v kdyňském Elitexu.
V letošním roce si připomínáme 50. výročí vzniku
této tradice ve Kdyni a
v současné době probíhá
k tomuto výročí výstava
v městském muzeu až do
9. ledna 2017. Kdyně je
vlastně hlavní město aradecoru. Stálou galerii si určitě zaslouží nejen
zakladatel František Šlegl, současná hlavní
duše a protagonistka Milada Hynková, ale
především občané Kdyně a vážení návštěvníci našeho města.
Věřím, že Kdyně svou kopcovitou krajinou a
mnohými zajímavostmi zasáhne kouzelným
„drápkem“ každého, kdo se rozhodne město
navštívit a strávit v něm pěkné chvíle. Přeji
si také, aby místní podnikatelé přežili šikanozní projekt EET a mohli tak i nadále poskytovat služby všem návštěvníkům. Bez
nich totiž stát žádné daně nevybere a návštěvníci nebudou mít, kde přenocovat, ani
kde se najíst.
Ing. Vladislav Vilímec
místostarosta města Kdyně
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Atmosféra, která se dá těžko popsat

Atmosféra setkání se dá slovy popsat jen velmi těžko, ale i z fotografií je patr
né, že se všichni dobře bavili a ten pravý důvod setkání byl bezesporu naplněn.

V kulturním domě ve Všerubech se 5. listopadu
konalo deváté setkání s důchodci. Na začátek se
ujal slova pan starosta a seznámil přítomné s udá
lostmi a akcemi, které se konaly v loňském a le
tošním roce ve všech obcích náležejících k městy
su. Poté poděkoval těm, kteří sem vážili cestu. Pak
už pozval na pódium ty nejmenší, kteří si pro se
niory připravili pásmo písniček a tanečků.
Vystoupení dětí z mateřské a základní školy je
vždy zpestřením a krásným zážitkem pro diváky a
je také ukázkou nápadité činnosti učitelek, které
se svým žákům věnují. Letošní setkání bylo dopl
něno o vystoupení Dětského souboru Mráček
z Mrákova. Malí krojovaní Chodové sklidili prá
vem bouřlivý aplaus stejně jako vystoupení před
cházející. Po zbytek odpoledne hrála kapela Re
lax, která všem zpříjemnila čas společně strávený
u prohlížení fotografií, popovídání se sousedy
i s těmi, se kterými není moc příležitostí se během
roku potkávat.
Václav Bernard

Lampiony v Koutě Z kategorie nejmladších hasičů
po desáté
Dne 11. 11. 2016 uplynulo již 10 let od
založení tradice pořádání lampionového
průvodu u příležitosti svátku svatého Martina Mateřskou školou v Koutě na Šumavě.
Ani ten letošní nesměl chybět. Celá školka již 14 dní předem žila tímto svátkem. Děti se seznámily s příběhem sv. Martina, zpívaly písně, učily se říkadla, hrály různé hry
a samozřejmě pekly perníčky, o které se
pak rozdělily s účastníky průvodu.
I když nám počasí nepřálo a účast byla
menší než jiné roky, průvod se vydařil. Přijel k nám Martin, tentokrát skutečně na bílém koni, a sníh, který slíbil, opravdu druhý
den napadl. Závěrečný ohňostroj byl pěknou tečkou.
Děkuji všem, kteří se podíleli na uskutečnění akce – zaměstnankyním školky, místnímu obecnímu úřadu, hasičům, rodině
Marouškových a paní Klimentové.
Ředitelka mateřské školy Hana Holubová
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Za přívětivého počasí sjeli se 28. září do Chodské Lhoty malí hasiči ve věku 6 až15 let z domažlického a klatovského okresu, aby už v 17. ročníku soutěžili v branném závodě o Pohár starosty. Přijelo jich celkem 180, z toho tucet ve věku dorosteneckém.
Na trati dlouhé přibližně 2 kilometry je čekalo osm úkolů – rozvinutí a sbalení hadice, střelba ze
vzduchovky, hasičský kviz, vázání uzlů, určování směru podle azimutu, poznávání topografických
značek, zdravověda a zdolávání propasti na vodorovném laně a bylo zajímavé sledovat, jak se časy
zkracovaly podle věku. Z kategorie nejmenších (6-10 let) měl nejlepší čas domácí Daniel Kratochvíl
0:21:52, zatímco vítěz kategorie 14–15 let Václav Černý z SDH Dlažov jen 0:17:44 sekundy. Všichni
nicméně soutěžili se zaujetím a do svých výkonů dávali všechny své síly.
Hlavním a dlouholetým organizátorem závodu je Josef Tvardík, který neúnavně pracuje s dětmi už
hezkou řádku let: „Pořádáme největší závod na okrese pro dětská a mládežnická hasičská družstva, kterých tady dneska soutěžilo 19. Z obou okresů byl počet závodníků zhruba 50 na 50, nejvíce
cen pobrali Klatovští. V posledních letech jsou, řekl bych, o třídu lepší, než Domažličtí. Je to jednak
větší okres, takže mají větší základnu, soutěží tam 40 družstev, zatímco v domažlickém okresu jen
16. Musím pochválit naše rozhodčí, dělají to už 15 let a jsou na profesionální úrovni a vůbec bych
chtěl moc poděkovat všem, kdo se na dnešním závodu podíleli, bez nich by to prostě nešlo,“ zhodnotil akci ve chvíli, kdy s houkáním odjelo poslední hasičské auto.
Z. Huspek
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Tichá vzpomínka na Josefa Šustka
Když roku 1964 nastoupil za „odměnu“ mladý muž do Janovic nad Úhlavou, nikdo netušil,
jakým způsobem se chlapec z úrodného kraje okolo Hané zapíše do historie Kdyňska.
V roce 1966 nastoupil v tehdy Kdyňských strojírnách, později Elitex a poté od roku 1992
Slévárny Kdyně.
Ve strojírně, slévárně působil velice úspěšně a to tak, že byl v roce 2006 jmenován Gene
rálním ředitelem Kdynium a. s. Nástup mého otce do funkce GŘ lze označit za nejúspěš
nější období Slévárny Kdynium, která v té době znamenala dobré zaměstnání pro mne
i zhruba 600 zaměstnanců. Jak jsem mohl poznat osobně, můj otec se stal i významnou
osobností Česko  Slovenského i Evropského přesného slévárenství. V roce 2006 odešel do
důchodu i přesto, že měl velkou chuť pokračovat, hospodářskou „krizi“ považoval za vý
zvu, bohužel zdraví mu neumožnilo smysluplně pokračovat a naplňovat své dlouholeté
vize spojené s rozvojem firmy. S nadsázkou lze říct, že celým jeho životem jej provázela
selská moudra dědy p. Pospíšila, úspěšného sedláka ve Vrchoslavicích.
Nelze nevzpomenout na úspěšné působení mého otce v Sokole Kdyně, kde byl letitým
předsedou a úspěšným fotbalovým trenérem. Byl zvolen do prvního porevolučního svo
bodného zastupitelstva města Kdyně, kde přispěl ke stabilitě porevolučního chodu města.
Vzpomínám, jakým způsobem podporoval veškeré aktivity v regionu a měl opravdový zá
jem o spokojenost lidiček v celém regionu a ve Kdyni, což považoval za jakousi nepsanou
povinnost z titulu slušného, úspěšného člověka. To vše bohužel bylo ukončeno 6. prosince
2011 před pěti lety. Všem, kteří na něj vzpomínají, děkuji za malou vzpomínku.
Stanislav Šustek

Zahořanské odpoledne patřilo seniorům
V říjnu se v Zahořanech uskutečnila tradiční
beseda s důchodci.
Po úvodních slovech PhDr. Venuše Jenner se
senioři od starosty obce Miroslava Jandečky
dozvěděli o dění a plánech ve spádových obcích. Poté se přítomným studujícím seniorům
virtuální univerzity třetího věku z konzultačního střediska Zahořany slavnostně předaly
pamětní listy za uplynulý semestr. Bylo připraveno občerstvení, s hezkým programem vystoupily děti z MŠ Zahořany a ženy z penzionu
v Domažlicích pod vedením paní Klimentové.
Hrála a celé odpoledne provázela Domažličanka se zpěvákem a bavičem Josefem Kupilíkem.
Hanka Hoffmannová

Lampiony a balónky štěstí v Kolovči
V Den boje za svobodu a demokracii vyšel v 17 hodin od základní školy lampionový průvod Tyršovou ulicí až na náměstí Svobody. Děti
s lampiony a veřejnost zde přivítal starosta Kolovče pan Václav Pergl a ve svém projevu připomněl události roku 1939 a 1989. Dále na
stínil neklidnou současnost válečných konfliktů, teroristických útoků a jejich obětí s tím, že my v naší zemi si máme užívat, vážit a chrá
nit svobodu a demokracii a také pomáhat zejména těm, kteří si ještě tyto hodnoty ve svých zemích nedokázali trvale vydobýt, abychom
pak všichni byli šťastni a spokojeni. Po projevu byly vyfoceny všechny děti s lampiony a pro zahřátí byl k dispozici čaj a grog. Hlavním
programem večera bylo vystoupení členů skupiny historického šermu „Samotáři“ z Horšovského Týna, kteří předvedli ohňovou show. Po
té byly rozdávány pro rodiny balonky štěstí k vypuštění. Na závěr pan starosta poděkoval všem za účast. Za přípravu setkání poděkoval
zaměstnancům městyse a mateřské školy a dále hasičům, kteří jistili dopravu.
J. Bartáková, foto: Petr Dolejš
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Jubileum a smysl „Kamene dotyku“
Sochařský projekt „Kámen dotyku“ byl jedním z prvních projektů přeshraničního Akčního
sdružení obcí Královský hvozd. Ve Sdružení
úspěšně spolupracuje již více než 15 let 5 německých obcí (Eschlkam, Neukirchen b. Hl. Blut,
Arrach, Lam a Lohberg) a 7 českých měst a obcí
(Nýrsko, Dešenice, Strážov, Hamry, Chudením,
Všeruby a Janovice n. Úhlavou). Tyto obce nespojuje
pouze příhraniční poloha kolem hory Ostrý a historické
osídlení „svobodnými královskými rolníky“, ale především
současná velmi dobrá spolupráce na komunální, spolkové
i občanské úrovni, pevné a
přátelské kontakty i úspěšné
realizované projekty.
Sochařský projekt „Kámen
dotyku“, jehož autorem je výtvarný umělec Alois Öllinger
z Bad Kötzting, se nachází
v těchto členských obcí kolem
hraniční hory Ostrý (za zmínku stojí, že se jedná o území
o rozloze v průměru 30 km).
V každé obci byl před více než
10 lety zbroušen a vyhlazen
původní skalní masiv nebo nově umístěn kámen
z okolí, takže vznikl jakýsi kámen k hlazení ruky,
vyzývající k doteku. Dotekem se tak lze přes základní skalní masiv dostat do kontaktu se sousedními obcemi i za hranicí.
Jubileum tohoto projektu, který nezůstal jen
na papíře, ale který přetrvá i pro další generace,
si připomněli starostové a zástupci členských
obcí Akčního sdružení Královský hvozd společ-

Mistrovství
republiky veteránů

ným výstupem na Ostrý, kde se také jeden z Kamenů dotyku nachází. Opět se potvrdilo, že nejen společný projekt spojuje tyto obce. Při společném posezení vládla příjemná přátelská
atmosféra a o témata česko-bavorských rozhovorů nebyla nouze. Pan Rubáš, starosta města
Nýrska, vyzdvihl význam projektu co do symbo-

liky propojení lidí prakticky na celém světě, tak
pro náš příhraniční region. Druhý den následovala vizuální prohlídka všech „Kamenů dotyku“
na české i německé straně v čele s předsedou
sdružení německé strany panem Franzem Müllerem, starostou z Lohbergu a Janou Dirriglovou, starostkou z Loučimi, která má ve Sdružení
na starosti přeshraniční spolupráci a společné
projekty. Jako první byl tehdy kámen dotyku na-

instalován pod vedení pana starosty Rubáše
a za pomoci kameníka Jiřího Kadlece na frekventovaném místě u kempu. Ve Strážově dostal
„Kámen dotyku“ čestné místo naproti radnici
vedle školy. V Dešenicích je umístěn v kamenné
zdi kolem tvrze. Obec Chudenín vybrala vhodné
místo v Uhlišti u cesty směrem ke kostelu. Ve
Všerubech je možný dotek
hned před obecním úřadem. Na Hamrech jdou kolem něj všichni, kteří vystupují po strmé silnici ke
kostelu. V Janovicích, které
přistoupili ke sdružení až
v pozdějších letech, zatím
kámen dotyku umístěn není, ale pan Öllinger by ho
zde také rád viděl.
Poděkování patří všem
obcím za velmi vstřícné
přijetí a především pak ve
Všerubech a v Chudeníně/Uhlišti za „královské
pohoštění“ jak se na „králováky“ patří.
Na závěr slova, která zazněla od pana starosty Václava Bernarda ve Všerubech. „Nemusí se zrovna utratit sta tisíce či miliony za projekt, který by se po své realizaci dotknul tak širokého okruhu veřejnosti a toho jsou
Kameny dotyku živým důkazem. Kámen dotyku
do Všerub historicky patří a především v dnešní
složité době význam tohoto projektu roste a nabývá na významu. Kameny dotyku jsou symbolem přátelství, tolerance, touhy po vzájemném
poznání a životě v míru.“
Jana Dirriglová

Vánoční zvyky z Kouta na Šumavě

Českomoravský klub veteránů finále
mistrovství republiky ve stolním tenisu
jednotlivců, které se konalo v malém
moravském městečku Hluk u Uherského
Hradiště.
Účastníci jsou vždy rozděleni do 11 ka
tegorií, z toho jsou 4 kategorie žen a
7 mužů. Během celého roku se potkávají
každý měsíc na turnajích po celé repub
lice a osm nejlepších v každé kategorii
postoupí do listopadového finále. Mezi
tyto finalisty se již po třinácté v řadě
probojoval i Anton Stanček ze Sokola
Kdyně, v letošním roce v kategorii 81–
85 let. Do finále postoupil z druhého
místa a toto místo obhájil i ve finálovém
turnaji. Díky jeho skvělým výsledkům
během celé sezóny byl Českomoravským
klubem veteránů nominován na mis
trovství Evropy ve Švédsku, které se bu
de konat v červnu 2017.
Ivo Stanček

Tradičně v sobotu před první adventní
nedělí pořádají v Koutě na Šumavě výro
bu adventní a vánoční dekorace. Za pomo
ci zkušené floristky paní Ivy Melcrové si

nejen ženy, ale i jejich děti vlastnoručně
vyrobí dekorace, které pak zdobí jejich
domovy. Pořadatel děkuje za ochotu a tr
pělivost paní floristce. Helena Klimentová

6/2016

Kdyňsko

strana 7

Velitelský den v Pocinovicích Víte, že...
Do areálu rekreačního zařízení na
Orlovici přijelo v říjnu celkem 60 do
brovolných hasičů, aby si ve dvou
denním velitelském dni připomněli
zacházení s hasicími přístroji včetně
vyzkoušení hašení ohně, zopakovali
si použití různých typů hadic při zá
sahu a naučili se opět něco ze zdra
vovědy.
Profesionální hasič Václav Ponocný
ml. předvedl všechny druhy hasicích
přístrojů: malý a velký sněhový, práš
kový, vodní a pěnový a především vy
světlil, kde je možné ten který použít
a hlavně jak. Všichni se tak dozvěděli,
že hasit práškovým přístrojem v pro
dejně elektroniky může způsobit vět
ší škodu než malý požár, stejně tak jako v uzavřené místnosti prudce vypuštěná náplň může způso
bit dýchací potíže nejen zasahujícím. Řada z nich si také mohla funkci „hasičáků“ vyzkoušet v praxi,
Pocinovští jich sehnali rovnou čtyřicítku funkčních, ale s prošlou expirací.
Z. Huspek

Obecní úřad je nově zastřešen
V říjnu byli na střeše Obecního úřadu v Loučimi vidět tesaři, kteří starou eternitovou kry
tinu nahradili taškami systému Creaton. „Projekt nové střechy navazuje na projekty rea
lizované v minulosti,“ řekla starostka obce Jana Dirriglová, „přízemí bylo zrekonstruová
no za pomoci prostředků EU z Programu rozvoje venkova, na potřebnou rekonstrukci
vnitřních prostorů v prvním patře jsme obdrželi dotaci z PSOV PK 2011. Díky těmto pro
středkům a nemalé finanční spoluúčasti obce dnes představuje budova centrum dění
v obci. Cílem je dát budově nový zasloužený kabát, opravy vnějších povrchů budovy jsou
taky důležité a představují velký přínos pro vzhled obce.“
V současné době slouží budova jako multifunkční objekt, v němž má obecní úřad kance
láře, je zde velká společenská místnost a zázemí, knihovna, tělocvična, volební místnost
i klubovny a zázemí pro děti, mládež, SDH a TJ Sokol.
Celkové náklady na novou střechu činily 534.000 Kč, z toho dotace z Programu stabiliza
ce a obnovy venkova Plzeňského kraje činila 370.000 Kč.
Z. Huspek

Talentovaný karatista

Výbornou formu mladý karatista potvrdil také na tur
naji Narama Seito v Plzni. Získal titul absolutního ví
těze kategorie, když disciplínu kata vyhrál a v další
disciplíně řízené kumite skončil na 2. místě. Řízené ku
mite je jednodušší forma volného kumite a je dobrou
přípravou na volný zápas.

Kdyňský oddíl karate má talentovaného sportovce Štěpána Hirschaua, který
uspěl v Krajské lize mládeže a umístil se
mezi mladšími žáky na skvělém 4. místě
z celkového počtu 80 závodníků v kategorii. Liga má čtyři kola, kde se soutěží ve
dvou disciplínách kata (sestavy) a kumite
(volný zápas). Z obou disciplín se sbírají
body do celkového pořadí. Přestože se
Štěpán kumite neúčastnil a soutěžil pouze v kata, kde třikrát zvítězil a jednou získal stříbro, podařilo se mu celkově obhájit čtvrté místo. Kumite je disciplína, na
kterou závodník potřebuje rozsáhlejší
přípravu, které se momentálně Štěpán
pečlivě věnuje a v příštím ročníku ligy se
také zapojí.
Začátkem listopadu se konala Velká cena Kdyně, kde Štěpán svoji kategorii v kata také vyhrál. Jednalo se o mistrovskou
krajskou soutěž, o to víc jeho vítězství na
domácí půdě potěšilo všechny příznivce
kdyňského karate. Za celý tým přeji Štěpánovi v následujícím ročníku Krajské ligy mládeže a na jiných soutěžích mnoho
úspěchů.
Zdeněk Kubalík, trenér

l Loučimští dobrovolní hasiči pořádali
v místní restauraci zdravotní předná
šku? Cenné rady, jak resuscitovat raněné,
jak si počínat při dopravních nehodách názorně ukázala učitelka Střední zdravotní
školy v Klatovech Eva Turečková.

l Šmoulové také třídí odpad? Použité
baterie, drobné elektrospotřebiče a alobal
vybírají v ZŠ Mrákov již několik let. Jsou zapojeni v programu Recyklohraní a pravidelně se účastní soutěže O největší alobalovou
kouli. „Žáky z I. stupně o tom přišli přijatelnou formou informovat „Šmoulové“ - žáci 9.
třídy. Pomocí pohádky mladším spolužákům vysvětlili, proč je nutné třídit vysloužilé elektrospotřebiče, vybité baterie a použitý alobal a do jakých nádob v budově školy
se odevzdává,“ dodává Barbora Anderlová.

l První listopadovou sobotu se za slu
nečného počasí vydali sokolové z Prapo
řišť na další z vycházek po okolí? Za cíl si
určili nedaleký Dobříkov, kam došli po cyklostezkách přes Brnířov a Hlubokou. „Po
zdolaných 7 kilometrech se občerstvili
v místním kulturním domě a nechyběl ani
oheň a buřty,“ oznámila Ivana Kramlová.
l Po letech byla opět otevřena v Kolov
či v Palackého ulici restaurace U Růže?
Zatím ji mají v nájmu partneři Petr a Pavlína z Českých Budějovic, kteří v téže budově
i bydlí. Oba mají ještě další plány s vylepšením restaurace, s volnými prostory v patře
a s využíváním salonku v přízemí k různým
společenským oslavám, rodinným setkáním, srazům bývalých spolužáků, schůzím,
školením a podobně. Otevírací doba začíná
denně dobou oběda a končí v nočních hodinách. „Provozovatelé mají zájem, aby zde
návštěvníci byli spokojeni a vždy se na ně
těší,“ zve Jana Bartáková.
l V loučimském kostele zpívala vokální
horšovskotýnská skupina Singtet? Více
než 60 diváků si ji přišlo poslechnout do
kostela Narození Panny Marie. Lidé z Loučimi, ale i z Chodské Lhoty, Smržovic, Libkova
a z okolí byli výkonem zpěváků nadšeni.
Dva muži a čtyři ženy dokázali pouze svými
hlasivkami tolik jako klasická kapela.

l Ve druhé třídě v ZŠ Mrákov pořádali
projektový den na téma Halloween? Děti
přišly v krásných maskách. Společně soutěžili a vyzkoušeli si, jak to probíhá ve strašidelné škole. „Celý den se nám moc líbil a těšíme se na další,“ napsala H. Duffková.
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Kdyňští žáci opět v Německu a Lucembursku
Ve dnech 3. až 7. října absolvovali vybraní
žáci naší školy druhou část výměnného poby
tu mezi partnerskými školami v Německu a
Lucembursku. Tentokrát 27 žáků vyrazilo do
Německa a Lucemburska, aby se po několika

busu. Děti se opět shledaly se svými kamarády
a první večer se seznámily s náhradními rodiči a
novým prostředím. A druhý den hurá do školy!
Tady pro ně učitelé připravili bohatý program.
V německém Weiskirchenu se děti nejprve se-

měsících opět setkali se svými přáteli, pozna
li něco nového a vyzkoušeli si své jazykové
dovednosti.
Napjaté očekávání, které provázelo všechny
celou cestu, opadlo hned při vystupování z auto-

známily s okolím a historií tohoto lázeňského
města, a pak si v dalších hodinách vyzkoušely
práci s mikroskopem. Poslední hodinu si udělaly
přírodovědnou procházku ve školním lese, která
byla zaměřená na jejich praktické znalosti z pří-

Novoveská vycházka
Tak jako každý rok na podzim i letos jsme se rozhodli udělat něco pro své zdraví. Z několika navr
žených možností jsme se nakonec rozhodli pro vycházku do Loučimi. Počasí bylo velmi příjemné a
cestu z Nové Vsi přes Vítovky a Chodskou Lhotu jsme zvládli za necelé dvě hodinky. V Loučimi jsme
navštívili kostel Narození Panny Marie, kde na nás čekal pan Dědina. Všichni jsme byli překvapeni
poutavým vyprávěním o historii kostela, prohlédli jsme si vnitřní prostory a jeho okolí. Nakonec
nám vnučka pana Dědiny zahrála na varhany. Na cestu zpět jsme se posilnili v místním hostinci.
Náš kraj je velmi krásný a ne všichni ho znají tak, jak by chtěli. Při našich krátkých jarních a pod
zimních procházkách se snažíme poznat další krásné kouty našeho kraje.
Dana Sajlerová

rodopisu. Porozumět tomu, co se po nich právě
chce, bylo jak pro české, tak pro německé děti
velkým zážitkem. Bylo potřeba, aby spolupracovaly, a to předpokládalo, že se vzájemně naučí české a německé výrazy.
V lucemburském Erpeldange se hned první
den konal výlet do hlavního města Lucemburku.
Tady si všichni mohli prohlédnout historické
centrum města a vzpomenout na naši společnou
historii. Někteří žáci odpoledne navštívili i kasematy. Ve středu se pak obě školy vypravily na
společný celodenní výlet do jednoho z nejstarších německých měst – do Trevíru. Po nadšeném
shledání, kdy si všichni měli už tolik co vypravovat, je čekala komentovaná prohlídka. Slavnou
historii města mohli obdivovat nejprve prohlídkou nejstarších římských lázní na území Německa. Další památky na ně pak čekaly v historickém
centru města. Kromě baziliky, kterou nechal vystavět už ve 3. století císař Konstantin Veliký, viděli i nejzajímavější památky římské kultury a
společně si na památku udělali snímek u známé
Porty Nigry.
Poslední den trávily děti opět ve škole. A zatímco ve Weiskirchenu je na celé dopoledne zabavilo vyrábění stojánku na školní potřeby při
pracovním vyučování, v Erpeldange si po pár hodinách ve škole udělaly krásnou procházku po
okolí. Všichni pak své poslední odpoledne strávili v rodinách, které jim přichystaly milé rozloučení. V té době se jejich učitelé společně sešli na
místě vzniku Evropské unie – v Schengenu. V pátek brzy ráno pak už všechny čekalo jen smutné
loučení se svými přáteli a plni zážitků a nadšení
se vraceli zpět domů. Opět se tedy potvrdil smysl
výměnných pobytů. Děti nejenže poznají jiné
prostředí, jiné zvyklosti, ale vyzkouší si hlavně
spoléhat samy na sebe a na své znalosti cizího jazyka. Mají obrovskou možnost rozvíjet to, co se
učí ve škole, v pro ně mnohem přitažlivější podobě. Ale nezapomeňme na to nejdůležitější – díky
výměnným pobytům získávají milé přátele, se
kterými jsou někteří žáci i po návratu stále
v kontaktu.
Mgr. Iva Anderlová,
Masarykova základní škola Kdyně

Čtěte: www.kdynsko.cz
Vánoční nabídka
Centra vodní zábavy
Centrum vodní zábavy připravilo pro
všechny své příznivce zajímavou zimní
nabídku pro dlouhé a sychravé večery.
Po celý prosinec budou k dispozici
25 % slevy na nákup všech permanen
tek. Samozřejmostí jsou také speciální
vánoční dárkové poukazy v hodnotě
500 nebo 1000 korun, které jsou origi
nálním vánočním dárkem a zakoupit si
je můžete na pokladně Centra vodní zá
bavy ve Kdyni.
Jan Zelenka
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Vysvěcení kostela v Pocinovicích
Dne 24. září od 17. 30
hodin se uskutečnilo vy
svěcení sochy sv. Jana Ne
pomuckého, která se na
chází pod obecním úřa
dem.
Socha byla umístěna na
pozemek v roce 1898 a
udržována byla místními
obyvateli pouze sporadic
ky. Rekonstrukce sochy
i pokácení lip muselo být
schváleno odborem pa
mátkové péče v Domažli
cích. Náklady na opravu
sochy a pokácení starých
stromů a výsadby nové
zeleně bylo plně hrazeno
z rozpočtu obce. Zastupi
telé obce se rozhodli pro
pokácení třech lip, které
se nacházely pod obe

cním úřadem a korunami
zasahovaly do elektrické
ho vedení.
Současně bylo rozhod
nuto o rekonstrukci sochy
sv. Jana Nepomuckého,
který byl mezi lípami
umístěn, a socha byla již
poškozena, včetně žulové
ho podstavce. Vysvěcení
se zhostil Msgre. Miroslav
Kratochvíl a květinovou
výzdobu připravila Zdeň
ka Fraňková.
Celý obřad trval 15 min
a myslím si, že Msgre. Kra
tochvíl svým projevem
dodal celému aktu náleži
tou vážnost a úctu.
Marie Homolková,
starostka obce Pocinovice

Kdyňsko přeje svým občanům krásné Vánoce a šťastný rok 2017!
Černíkovská
minikopaná
Tak jako každý rok, i letos se v Černíkově konal
pouťový turnaj v minikopané.
Jednalo se o 12. ročník memoriálu Václava Šmída. Letos se na „hřišti“ sešla tři mužstva, a to
mužstvo Bezděkova, Záhorčič a samozřejmě
domácí družstvo Černíkova. Celý turnaj se nesl
v pohodovém duchu a obešel se bez vážnějších
zranění. Jako první se umístilo družstvo domácích, druzí skončili bezděkovští a na třetím místě mužstvo Záhorčic. Vyhlášení proběhlo v hasičské klubovně, kde si všichni pochutnali na
guláši a na pouťových koláčích.
Počasí letošnímu turnaji přálo a o dobrou náladu nebyla nouze.
Velíšková Jolana

V Chodské Lhotě uctili válečné veterány
Pietní akt ke Dni válečných veteránů a uspořádali v pátek 11. listopadu zástupci obecního
úřadu ve spolupráci s místními hasiči mateřskou školou, která se této akce zúčastňuje
každoročně. Letos se přidali i místní hasiči, členové Klubu zasloužilých hasičů. Průvod se vy
dal od obecního úřadu k památníku padlých za první světové války, na kterém je napsáno
devatenáct jmen hrdinů ze Lhoty. Počasí ceremoniálu nepřálo, padal déšť se sněhem a byla
zima, která všechny přítomné zahnala do tepla. Velikost celé akce podtrhla soudržnost mlá
dí a zkušeností, která by mohla vyjadřovat předání hodnot tolik potřebných a v dnešní době
opomíjených, jako jsou vlastenectví a národní hrdost. Proto, jak hasiči „mazáci“, tak děti ze
školky, zaslouží velké poděkování.
Den válečných veteránů je od roku 2001 připomínán i v České republice. Je to spíše americký ter
mín, ve Spojeném království a v Evropě jde o Den příměří. Nejbližší neděle po 11. listopadu je pak
Dnem vzpomínek. Ve významný den 11. 11. 1918 oficiálně skončila první světová válka. V jedenáct
hodin a jedenáct minut bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compi
égne podepsáno příměří mezi spojenci a Německem, čímž byly na západní frontě ukončeny boje.
Symbolem tohoto dne jsou květy vlčích máků a báseň Na flanderských polích od britského básníka
Johna McCrae.
Milan Zajíc

Po slavnostním položení věnce u památníku držela čestná stráž složená ze čtyř hasičů a devíti
dětí dvě minuty ticha.
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Co se děje v infocentru
Jak funguje centrum společných služeb Kdyňska
Centrum společných služeb Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko
uspořádalo v pořadí již druhé setkání starostů obcí Kdyňska spojené
s valnou hromadou dobrovolného svazku, kde byla schválena strategie rozvoje na období 2017 – 2020.
Na základě schválené strategie rozvoje zpracovalo CSS tzv. akční
plán, který je základem pro přípravu a realizaci vybraných projektů
meziobecní spolupráce v období 2016 – 2019. Jedná se např. o propagaci nejen celého našeho regionu, ale i společné činnosti obcí. Například česko-německého putování částí Svatojakubské cesty vedoucí územím Kdyňska do partnerského města Eschlkam. Víkendový
podnik je plánovaný na červenec 2017, kdy budou kromě jiných společensko-kulturních akcí rovněž slavnostně odhaleny poutní kameny na území obce Kdyně a městyse Všeruby.
V rámci poskytovaného odborného poradenství a servisu obcím
při výkonu veřejné správy proběhlo v souvislosti s již platnou a účinnou novelou zákona o veřejných zakázkách na toto téma ve spolupráci s MAS Český les a společnosti AgAkcent školení zástupců měst
a obcí. Již zavedené služby občanům, jako je sběr poškozené obuvi a
její svoz k opravě či informace o dopravních spojích, poskytovaných
v prostorách TIC ve Kdyni, doplnilo CSS o služby občanské poradny,
kam se mohou občané Kdyňska obracet s nejrůznějšími potřebami
a podněty, a to v provozní době infocentra.
(css)

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

CHUŤ A VŮNĚ DOMOVA

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko je složená ze zástup
ců dvaadvaceti členských obcí. Naposledy jednala 1. listopadu. Na pro
gramu byla mimo jiné i možnost hromadného informování občanů z úze
mí formou SMS.

Pozvánka na přednášky
Každoročně připravujeme cyklus oblíbených
cestopisných přednášek, které pokaždé probíhají od ledna až do dubna příštího roku.
V první přednášce procestujeme PAPUU –
NOVOU GUINEU s Mgr. Kateřinou Sam Tvardíkovou , Ph.D.
Přednáška se uskuteční 23. 1. 2017 od 17
hodin v sále Muzea příhraničí.
(TIC)

Dárek, který ozdobí,
poučí a potěší:

Plastická mapa
Českého lesa
v Turistickém informačním
centru Kdyně

Výstava ovoce, zeleniny a květin
Opět po dvou letech uspořádal Český zahrádkářský
svaz místní organizace Kdyně spolu s městem Kdyně
v zemědělské části muzea příhraničí výstavu ovoce, zeleniny a květin. Naaranžování v prostorách bývalé stáje
a stodoly má svoje kouzlo a již historické náčiní vytváří
působivé zátiší vystavovaným exponátům. Letošní rok
nebyl pro zahrádkáře nejpříznivější, ale exponátů k nahlédnutí a případnému ochutnání jablíček z přilehlé zahrady bylo dostatek. Výstava proběhla od 14. do 23. října a zhlédlo ji přes 700 návštěvníků.
Löffelmann Jan, starosta města

Poděkování
I sychravý podzimní den se může změnit v hřejivé pohla
zení. To se stalo mně v restauraci U Votrubů ve Kdyni.
Děkuji za to především majiteli restaurace panu T. Vo
trubovi a panu číšníkovi Kučerovi za jejich ochotu a po
ctivost, kterou vůči mně projevili. Upřímné poděkování.
Jana Špechtnerová
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Kdyňská škola v projektu Erasmus+

Po dvou letech, kdy se naše škola podílela „jen“ na výměnných pobytech s lucemburskou a německou školou, jsme se opět zapojili do mezinárodního projektu Erasmus+ pod názvem EUFURES (MyEUrope, MyFUture, MyRESponsibility). Pokračujeme ve spolupráci se zahraničními
školami na projektu Comenius. Cílem současného projektu je přivést žáky k uvědomění si odpovědnosti za budoucnost nejen svoji, národa, ale i celé Evropy s ohledem na ochranu životního
prostředí. Během následujících dvou let budeme znovu spolupracovat se školami z Německa,
Lucemburska, Rumunska, Turecka a dvěma řeckými školami. Výsledkem bude vytvoření 6 stanic zaměřených na určitou část ochrany životního prostředí. Každá škola vytvoří několik aktivit,
které budou plnit žáci ostatních spolupracujících škol, aby se seznámili s aspekty dané problematiky. Téma, pro které jsme se rozhodli my, je VODA. Mimo jiné nás čeká plnění úkolů zaměřených na recyklaci, správnou výživu, využití alternativních zdrojů energie a dalších.
Už proběhla první schůzka kooperujících zemí v Rumunsku ve městě Barlad, kde jsme představili své návrhy a možnosti zpracování témat. Nyní nás čeká měření, shromažďování informací,
ale také návštěva expozice Vodní svět v Techmania Science Centre v Plzni. Zpracovaná data a
připravené aktivity předáme v anglické podobě během jara našim zahraničním kolegům, aby je
také vyzkoušeli a porovnali s našimi výsledky.
Cílem celého dvouletého projektu je vytvoření souboru výukových materiálů, které se týkají
ochrany životního prostředí. Tyto materiály budou zveřejněny na webových stránkách. Každý
pracovní list bude přeložen do několika cizích jazyků (všechny jazyky partnerských škol + angličtina a francouzština), proto bude možné je využít napříč celou Evropou.
Mgr. Petra Černá, Masarykova základní škola Kdyně

Podzimní dárek ve Všerubech
Poslední říjnový den sledovaly děti při vycházce, jak jim na
školní zahradě roste nové hřiště.
Prolézačky, kolotoč, houpačky a
samozřejmě i velké pískoviště se
na zahradu bez problémů vešly.
V současné době chybí dokončit
terénní úpravy a doplnit písek.
Až na jaře sluníčko probudí přírodu, chystá se slavnostní otevření zahrady, kde jsou naistalovány nové herní prvky. K slavnostnímu předání budou pozváni naši kamarádi, rodiče i široká
veřejnost. Chtěli bychom touto cestou poděkovat zastupitelům obce, že se o školku tak pěkně
starají, a že jim není lhostejné, jak a kde si všerubské děti hrají.
„O dosluhujícím hřišti jsme samozřejmě věděli. Zároveň jsme však čekali na možnost čerpání
finanční dotace na pořízení nových herních prvků. Plánovací období 2014–2020 se rozběhlo s
dvouletým zpožděním. Už se zdálo, že se naše čekání vyplatí, když MMR vyhlásilo výzvu Podpora obnovy a rozvoje venkova. S žádostí o poskytnutí finanční dotace jsme však neuspěli. Byly
podpořeny především velké projekty. Je tedy otázkou, zda jde o podporu obnovy a rozvoje venkova. Nicméně další odkládání rekonstrukce již nebylo možné, proto jsme rozhodli, že hřiště bude v plné výši financováno z rozpočtu městyse Všeruby. Náklady, včetně nezbytných úprav, dosáhly bezmála 400.000 Kč,“ dodává starosta městyse Všeruby Václav Bernard.
Zaměstnanci MŠ Všeruby
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Skauti z Lípy nezahálí
Náš skautský rok jsme jako obvykle zakončili
letním táborem na Hracholuskách, letos na
téma cestování časem. 20 dětí si za dva týdny
prošlo od pravěku až po budoucnost, aby se
nakonec vrátily do přítomnosti a zakončily
tábor slavnostním táborákem. Díky našim
milým sponzorům jsme mohli v letošním roce začít s obnovou naší stanové základny a
pořídili jsme pro děti 4 nové stany. Děkujeme
firmě Strojírny Kohout Kdyně, obci Nová Ves
a sdružení obce Brůdek.
V září jsme zahájili oddílovou činnost a jsme
velice rádi, že se nám naše členská základna
rozrostla o mnoho nových dětí. V tuto chvíli
se nám 4 oddíly v počtu 35 dětí schází na
třech pravidelných schůzkách. Nejmladší ŠIKULOVÉ každý čtvrtek v 17:00 hodin, děvčata FIALKY a chlapci RAFANI a PIRANĚ v pátek od 17 hodin, všichni v prozatím provizorní klubovně, kterou nám k užívání poskytl
Sokol Prapořiště, za což jim velice děkujeme.
Na říjnový svátek jsme se vypravili poznávat
krásy okolí Kdyně. Děti dostaly pouze turistické mapy se zaznamenaným cílem cesty a
body, které musely projít. Samy si určily ideální cestu, na které se učily poznávat turistické značky, jejich rozdíly a využití. Na zřícenině hradu Herštejn jsme si opekli vuřty a po
cestě zpět využili krásného počasí k lesním
hrám.
V listopadu nás čekala oslava čarodějnic. Díky špatnému počasí jsme se uchýlili do sokolovny v Prapořištích, ale ani to nám nezabránilo, abychom si jako čarodějové, čarodějky,
duchové a strašidla vyzkoušeli, jaké je to být
v jejich kůži. Čekalo nás překusování žížal, lovení předmětů z bahna a slizu, házení pavouků do pavučin či jízda na koštěti mezi stromy.
Na konci jsme prošli stezkou odvahy a kouzelnou křídou jsme se podepsali na listinu
odvážných. Ani ti nejmenší nezaváhali a my
můžeme s hrdostí prohlásit, že máme ve
středisku samé odvážné děti.
Ani v prosinci nebudeme zahálet. Čeká nás
vánoční dílna, besídka, zpívání u stromečku
v Prapořištích a jako každoročně přivezeme
Betlémské světlo, které si budete moci odnést do svých domovů, a to 22.12. v 17:30
v Prapořištích u stromečku u sokolovny nebo 23.12. v 16:00 u živého betléma na faře ve
Kdyni.
Lenka Hudcová
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Vánoční perníčky ze Všerub

Žáci všerubské školy již tradičně vystupují na akcích pořádaných městysem Všeruby. Vždy mě velmi
potěší, když se přihlásí většina žáků a společně nacvičí pěkné vystoupení. Už jsme si vyzkoušeli zdobe
ní perníčků, díky nápadu a pomoci jedné šikovné maminky vyrobil každý žák školní družiny pěkný sví
cen většinou z přírodních materiálů. Doufáme, že se budou líbit a potěší toho, kdo si je od nás koupí.
A že jsou opravdu pěkné, se můžete přesvědčit i na fotografiích.
Renata Reifová
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O pohár města Kdyně
ve stolním tenise
V sobotu 5. listopadu se ve kdyňské sokolovně uskutečnil již 43. ročník turnaje O pohár města Kdyně, který je zároveň pořádán
jako memoriál pana Jana Pejsara.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 21
mužů a 11 žen, kteří své síly změřili ve
dvouhře a dvoučlenných družstvech. Vítězem dvouhry mužů se stal Uli Hosse, který
hájí barvy německého Deggendorfu, na druhém místě se umístila velká pocinovická naděje, dvanáctiletý Ondřej Květon a pomyslné bronzové medaile získali domácí Ivo
Stanček a Pavel Říšský ze Sokola Plzeň V.
První místo v soutěži žen vybojovala Aneta
Matoušová z druholigového Hrádku, na druhém místě se umístila Martina Schoberová
z pražského Slavoje Bohnice a třetí cenu získaly společně Zdeňka Marešová z Jiskry Domažlice a Petra Jehlíková ze Sokola Pocinovice.
Úspěch zaznamenaly i domácí Jana Plassová
s Janou Hlavatou, které získaly třetí místo
v soutěži dvoučlenných družstev. Na konci
turnaje byly vítězům předány ceny od kdyňských a domažlických sponzorů.
Ivo Stanček

Oslava znovuobjeveného smyslu žití
Slavili jsme 90 + 91. narozeniny. Spolu
s paní Marií Hynčíkovou, klientkou Pečova
telské služby Kdyně.
15. 10. 2016 se paní Marie Hynčíková do
žila 91 let.
Narodila se v Prapořištích, kde rodiče
měli malé hospodářství. Dětství neměla
lehké. Tatínek umřel za války na tuberku
lózu. Zažila pohřeb své mladší sestřičky.
Zůstala s maminkou a bratrem. Když si její
maminka našla přítele, paní Marie k němu
nikdy nenašla vřelý vztah. Hned po dokon
čení základní školy šla sloužit do rodiny
Baumanů. Denně jezdila s kárkou do Kdy
ně za paní Herlíkovou, kde prodávala ta
bák. Také jezdila pro mléko k paní Habr
mannové, která bydlela ve vile na okraji
Kdyně.
Čtyřicet let pak pracovala v Hodetě v Do
mažlicích jako švadlena.
Přes těžké osudy v mládí si paní Hynčíko
vá uměla užívat života. Třikrát odcestova
la do Ameriky. O New Yorku říká, že je to je
jí druhý domov. Cestování měla velice ráda.
K dalším zálibám patřilo lyžování, péče
o kočky, návštěvy cukrárny. Měla ráda spo
lečnost, kterou si však velice pečlivě vybí
rala.
V životě se velmi brzy musela umět posta
vit na vlastní nohy, musela se o sebe umět
postarat sama. A nezávislá by chtěla zůstat
i dnes. I dnes by ráda o sobě rozhodovala
sama. Ale její tělo ji zradilo. Přišla nemoc.
Poprvé začala využívat pečovatelskou služ

bu po pádu na dvoře v Prapořištích. Proto
že již nemohla bydlet sama v domku, město
Kdyně jí přidělilo garsonku.
Zůstala sama. Bez rodiny, bez příbuz
ných, téměř nepohyblivá, s neustálým stra
chem z dalšího pádu. Život pro ni přestal
mít smysl. Na své 90. narozeniny nerada
vzpomíná. Těžko slavit, když je duše smut
ná. Jedinou jiskřičku radosti tehdy zažehl
pan Jan Löffelmann, starosta Kdyně, který
jí přišel osobně poblahopřát.
Od prosince 2015 pomalu přestala sle
dovat televizi, už neluštila křížovky, četla
jen příležitostně, chtěla mít svůj klid. Na to
to období hodně nerada vzpomíná.
Připravili jsme se, že minimálně na dobu
nezbytně nutnou – než paní Hynčíkovou
přijmou do domova seniorů – ji musíme za
bezpečit, jak nejlépe dovedeme. Bylo potře
ba několikrát denně za paní zajít, zajistit ji
hygienu, zabezpečit stravování, nákup a
úklid. To vše i o víkendu. Často se péče mě
nila zhoršením zdravotního stavu a své
ráznou povahou samotné opečovávané. Se
zdravotním stavem nám vždy ochotně po
mohl ošetřující lékař paní Hynčíkové pan
doktor Sláma. Na svéráznou povahu plati
la jen trpělivost a klidný přístup. Tato po
vaha rozhodla i o dalším vývoji událostí.
Když jednoho dne měla paní Hynčíková na
stoupit do domova seniorů, řekla rázné NE.
Její jasné rozhodnutí se stalo i „hnacím
motorem“ naší další spolupráce. Paní zís
kala motivaci, proč se o některé věci pokou

šet sama a my jsme se snažily maximálně
podpořit její snahu o větší soběstačnost.
Společně jsme trénovaly chůzi, pomáha
ly se samostatnější péči o domácnost. Řeši
ly zdravotní obtíže. Hledaly jsme vhodnější
řešení v zařízení domova. Zprostředkovaly
jsme zapůjčení polohovací postele, aby se
mohla cítit jistější při vstávání.
Dnes máme pocit, že jsme se staly svědky
zázraku. Z vystrašené, nemocí spoutané
paní na lůžku, se během roku a půl stala
opět sebevědomá seniorka. Nejen, že se sa
ma pohybuje po bytě, zvládne drobný
úklid, čte a má zcela jasnou představu
o naplnění svých dnů, o svých přáních.
I často se opakující onemocnění se již delší
dobu neozvalo. Paní Hynčíková má chuť jít
do společnosti jiných lidí, jde s pečovatel
kou nakoupit do Tesca, zase si dokáže svůj
život náležitě užít…
A její přání: „Aby mě tu Pán Bůh ještě rok
nebo dva ponechal a pak půjdu spinkat
k mamince…“
A tak jsme slavili. 90. i 91. narozeniny zá
roveň. Oslavovali jsme znovu objevený
smysl života. Smysl života paní Marie Hyn
číkové i smysl existence Pečovatelské služ
by Kdyně.
Dnes už víme, žádné rozvážení obědů,
mytí oken, nákup pěti rohlíků a másla. Ale
úplně základní láskyplná péče o člověka,
který to právě teď a tady potřebuje.
Zaměstnanci pečovatelské
služby Města Kdyně
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Zavedené moštování v Kolovči Zpívání
Členové zahrádkářského svazu Koloveč
provádějí již několik let moštování v Lidické ulici.
Moštárna vznikla z nepoužívané společné prádelny a sušárny přilehlých bytovek.
Moštuje se každý rok vždy v sobotu od 9 do
12 hodin. Letos se začalo 17. září a končilo
29. října.
Zájemci přivezou umytá jablka, která se
zváží, rozdrtí v drtičce a pak lisem vylisovaný mošt teče přímo do jejich přinesených
nádob. Odpady z lisu si musí klienti sami
odvézt k dalšímu využití či k likvidaci. Cena
moštování letos byla 3 Kč za 1kg jablek.
Hmotnost lisovaného ovoce se pohybovala
podle postupně sklízené úrody od 260 kg
do 1095 kg.
Letos moštovali členové ZO ČSZ pan Kubr
a pan Tomášek, kteří jsou při práci u lisu na
J. Bartáková
fotografii.

Partnerství

ve Staněticích
Poslední listopadovou neděli se sešli
nejen občané Stanětic, ale i lidé z okolí,
u místního kostela, aby si společně
u stromečku poslechli a zazpívali koledy.
Pohovořilo se zde také o tom, co vlastně
slovo „Advent“ znamená a jak bychom
měli tento čas prožívat. U stromečku se
představily místní děti s hudebními nástroji, básničkami a písničkami. Nechyběli ani trubači z Okresního mysliveckého spolku v Domažlicích pod vedením
Miloše Čepičky. Tečkou bylo očekávané
rozsvícení stromečku a poté se všichni
přítomní přesunuli do místního víceúčelového kulturního zařízení, kde na každého čekalo teplé občerstvení.
Hanka Hoffmannová

SDH NOVÁ VES – TŘICETTŘIKRÁT
Tento rok to byl právě 33. ročník soutěže v požárním sportu konaný v naší obci v řadě bez
přerušení. Dvakrát se změnil název a měnila se také pravidla soutěže. Celá série začala soutěží „O zlatou přilbu“, místní jí také říkali „Vachatova přilba“. V té době byla soutěž značně
odlišná od soutěží pořádaných dnes, v té době se také soutěže účastnilo více než 20 družstev. Trend postupně vymizel s příchodem vylepšených strojů a používaného materiálu
včetně ústroje. I my jsme byli nuceni se tomuto trendu přizpůsobit. Na počest našeho bývalého pokladníka jsme po 20 ročnících „přilby“ začali pořádat Memoriál Josefa Schödelbauera. Tato soutěž byla vytvořena od základu nová, bohužel ani to nám nepřineslo dřívější velkou návštěvnost. Ale my jsme vytrvali. Po deseti ročnících memoriálu jsme byli postaveni
před otázku: Co dál? Nejedna obec v okolí ukončila pořádání svých soutěží právě pro malou

V závěru roku se sešli představitelé měst
Kdyně, Parsberg a Beratzhausen. Cílem
bylo navázání nových kontaktů a projed
nání možné spolupráce měst Beratzhau
sen a Kdyně, které může přispět k upev
nění českobavorských vztahů.
Obě města se nachází v dotačním území
Programu přeshraniční spolupráce (EÚS
– Cíl evropská územní spolupráce),
a proto by mohlá být společná činnost fi
nancována z evropských peněz. Zejména
spolupráci v oblasti kultury byl věnován
podstatný čas při diskuzi.
Za Kdyni se účastnil místostarosta Vla
dislav Vilímec a předsedkyně kulturní
komise Sylva Heidlerová. Ve městě Be
ratzhausen se každé tři roky v rámci let
ních slavností koná sympozium umění.
Účastní se ho také české osobnosti kul
turní, hudební a literární sféry. Zástupci
města Beratzhausen by tam nyní rádi při
vítali české hudební uskupení jakéhoko
liv žánru. Projednána byla dále možnost
vzájemné propagace obou měst formou
dvoujjazyčných prospektů propojení we
bovách stránek příslušných informač
ních center či měst.
Martina Horová

účast. Ale toto nebyl náš cíl. Změnili jsme název na soutěž „O pohár starosty SDH“, změnili
jsme místo konání a hlavně jsme změnili pravidla. To se sice stalo cílem kritiky, ale upřímně, proč se nepřizpůsobit a mít na soutěži o mnoho více sportovních družstev, než tvrdošíjně trvat na pravidlech a mít tak akorát oči pro pláč a naštvané členy sboru? Každý, kdo
nějakou akci pořádá, ví, kolik času a starostí to obnáší. Pro mě osobně je daleko větší radost
povedená soutěž se spokojenými soutěžícími než umístění domácího družstva. Letos se našeho poháru zúčastnilo opět krásných 16 družstev a za přispění krásného počasí a sponzorů se soutěž opravdu povedla. Všem soutěžícím, pořadatelům, sponzorům (Dotiko Domažlice, OÚ Nová Ves, Tracor Stavebniny, AZ Služby, Ferda´s Group, Profi-Invest) a všem co pomáhali s přípravou i soutěží děkuji, stejně tak SDH Kout na Šumavě a SDH Všeruby za dodávku vody. Všem patří obrovský dík a přeji si, abychom se příští rok setkali znovu u nás na
„Poháru starost SDH“, již po 34!
Michal Hudec
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Kulturní servis
PROSINEC
l 16. 12. Kdyně, PS Jitřenka
návštěva krmelce v lese od 15
hodin, sraz u školy
l 17. 12. Dlažov, adventní

koncert od 17 h, v kapli sv. J.
Nepomuckého v Mileticích, zahraje Capra di Fossa
l 17. 12. Mrákov, rozsvícení

vánočního stromu s výstavou
betlému od 17 hodin u kapličky ve Starém Klíčově
l 18. 12. Pocinovice, vánoč-

l 24. 12. Nová Ves, zpívání v
kapličce od 21 hodin

l 14. 1. Oprechtice, hasičský
bál od 20 hodin

l 27. 12. Chodská Lhota,

l 14. 1. Kdyně, hasičský ples,

turnaj ve stolním tenise od 9
hodin
l 28. 12. Chodská Lhota,

bavit Vás budou opět dvě kapely, předtančení a tombola.
Pořádá SDH Kdyně

turnaj volejbal od 13 hodin

l 23. 1. Kdyně, cestopisná

l 29. 12. Pocinovice, novoroční pochod, sraz ve 13 hodin
před kostelem sv. Anny

přednáška o Papai – Nová Guinea od 17 hodin v sále muzea
v podání Mgr. Kateřiny Sam
Tvardíkové, Ph.D.

LEDEN
l 1. 1. Pocinovice, přivítání

ní koncert od 14 hodin v kostele sv. Anny

Nového roku 2017 od 17 hodin

l 21. 12. Kdyně, vánoční

l 1. 1. Brnířov, tradiční no-

koncert od 19:30 hodin v kině.
Zazpívá Yvetta Blanarovičová

voroční vycházka sraz účastníků ve 13 hodin „ U parezu“

l 21. 12. Úboč, vánoční kon-

l 7. 1. Koloveč, hasičský ples

cert od 18 h v kostele, vystoupí pěvecký sbor Canzonetta
l 21.12. Mrákov, vánoční

koncert kapely Zebedeus z
Klatov od 18 hodin v kostele
l 23. 12. Kdyně, živý betlém

od 16 hodin na dvoře ŘK fary
ve Kdyni
l 23. 12. Černíkov, živý bet-

lém od 17 hodin na návsi
l 23. 12. Koloveč, živý betlém a zpívání koled s hudebním doprovodem od 17 hodin
před kulturním domem

od 20 hodin v kulturním domě
na Zíchově. Hraje kapela Josefa Turečka
l 8. 1. Kdyně, krajský přebor

družstev první třídy v šachu v
10 hodin ve společenské místnosti SČZ
l 10. 1. Kdyně, vernisáž výstavy obrazů Miloslava Michalce, od 17 hodin v sále muzea

l 27. 1. Brnířov, výroční
členská schůze hasičů od 19
hodin v sále Obecního úřadu
l 28. 1. Černíkov, Hasičský

bál od 20 hodin v kulturním
domě, hraje M. Šobr
l 28. 1. Stanětice, hasičský
bál od 20 hodin, hraje PeOn
Band

ÚNOR
l 5. 2. Kdyně, krajský přebor

družstev první třídy v šachu v
10 hodin ve společenské místnosti SČZ
l 10. 2. Koloveč, Ples městy-

l 14. 1. Koloveč, myslivecký

se od 20 hodin v kulturním
domě. Hraje kapela TAKY, TAKY

ples od 20 hodin v kulturním
domě. Hraje kapela Dupalka

l 11. 2. Zahořany, Hasičský
bál od 20 hodin
l 19. 2. Kdyně, krajský pře-

bor družstev první třídy v šachu v 10 hodin ve společenské
místnosti SČZ
l 25. 2. Koloveč, sportovní

ples od 20 hodin v kulturním
domě. Hraje kapela ELIXÍR

KINO
Kdyně
PROSINEC
2.–3.12. ve 20 h – RINO – příběh špiona
(ČR)
6.–7.12. ve 20 h – ZÁKON HELENA (ČR)
9.–10.12. v 17 h – AŽ NA SEVERNÍ PÓL
(Francie)
13.–14.12. ve 20 h – DECIBELY LÁSKY
(ČR)
20.12. ve 20 h – ZLODĚJI ZELENÝCH
KONÍ (ČR)
24.12. ve 14 h – HLEDÁ SE DORY (USA)

LEDEN 2017
3.–4.1. ve 20 h – KOSTI A SKALP (USA)
6.–7.1. v 17 h – LOVECKÁ SEZÓNA:
STRAŠPYTEL (USA)
10.–11.1. ve 20 h – JULIETA
(ŠPAŇELSKO)
13.–14.1. ve 20 h – BOŽSKÁ FLORENCE
(VB)
17.–18.1. ve 20 h – DEVÁTÝ ŽIVOT
LOUISE DRAXE
(VB/KANADA/USA)
20.–21.1. v 17 h – TAJNÝ ŽIVOT
MAZLÍČKŮ (USA)
24.–25.1. ve 20 h – HEDI (TUNISKO
/BELGIE)
27.–28.1. ve 20 h – FRANKOFONIE
(FR/NORSKO/NL)
31.1. ve 20 h – SNOWDEN
(USA/SRN/FR)

Strašidla ve Kdyni s Jitřenkou
Akci „Strašidla“ pořádala 19. listopadu také pionýrská skupina Jitřenka Kdyně.
I přes nepřízeň počasí přišlo 211 účastníků, pro které bylo připraveno 23 strašidelných stanovišť.
Ivana Mochurová

Štědrovečerní posezení
Dne 24. prosince 2016 zveme všechny seniory do nově
otevřeného klubu v Sokolské ulici č. 632 na štědrove
černí posezení. Povídání s poslechem vánočních písni
ček se uskuteční už od 15 h.
Předem Vám všem přejeme radostné a šťastné Vánoce
a pevné zdraví po celý rok 2017!
senioři z Klubu
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Kdyně zvítězila nad ministerstvem
Kdyně slaví další úspěch ve vleklém
sporu s ministerstvem financí, které ho
v roce 2012 obvinilo z údajných chyb
v čerpání dotací na výstavbu Centra vo
dní zábavy.
Krajský soud v Českých Budějovicích aktuálně označil za nezákonný postup rezortu financí, podle jehož rozhodnutí z prosince loňského roku mělo město Kdyně za porušení rozpočtové kázně zaplatit více než
1,5 milionu korun. Soud to zdůvodnil tím,
že ještě před rozhodnutím ministerstva byl
městu v červnu 2014 tento odvod snížen
Výborem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Tento krok navíc posléze
potvrdil také soud, který hodnotil správnost postupu města při výstavbě. Ministerstvo financí tato fakta nerespektovalo.
Klíčový spor město vyhrálo již v říjnu
loňského roku, když dal soud za pravdu argumentům jeho vedení a označil původní
rozhodnutí ministerstva financí o údajném
porušení rozpočtové kázně jako protizákonné a nepřezkoumatelné. Městu původně hrozilo vracení více než stomilionové
dotace.
„Město jsme před likvidační a nespravedli
vou pokutou zachránili razantním postu
pem už loni. Nechtěli jsme se ale smířit ani
se zbývající pokutou 1,5 milionu korun, kte
rou nám ministerstvo uložilo v rozporu s
předchozím rozhodnutím soudu. Proto jsme
ji správní žalobou napadli. Soud nám dal za
pravdu a ministerstvo financí nám nadto

uhradí soudní náklady,“ komentuje aktuální
soudní rozhodnutí místostarosta Kdyně
Vladislav Vilímec (ODS).
„Pan ministr Babiš rád mluví o transpa
rentním prostředí, jím řízené ministerstvo
ale od samotného začátku postupovalo ne
profesionálně a chaoticky. Od začátku jsme
byli přesvědčeni, že jsme se věcné chyby ne
dopustili a chovali jsme se jako řádní hospo
dáři. Mrzí nás proto, že místo radosti
z úspěšného projektu, který slouží lidem ze
Kdyně i okolí, jsme museli čtyři roky řešit
soudní tahanice a žít v nejistotě,“ dodává Vilímec.
Město Kdyně je podle něj dobrým příkladem pro další obce v České republice, které
čelí podobně bezdůvodné šikaně, kdy úředníci napadají čistě administrativní pochybení, anebo se opírají o nepřehledné a často si protiřečící kontroly.
Městu Kdyně kvůli postupu ministerstva
financí původně hrozilo vracení více než
stomilionové dotace. To by mělo fatální dopad na rozpočet města. Ministerstvo vyčítalo vedení města paradoxně úspory ve výši 16 procent, které vznikly během stavby
Centra vodní zábavy. Město si ale svůj zodpovědný postup při jeho výstavbě obhájilo
a původní rozhodnutí ministerstva financí
bylo v říjnu 2015 v tomto klíčovém bodu
soudně zrušeno.
Zástupci města od začátku poukazují nejen na nesprávnost postupu rezortu financí,
ale také na fakt, že údajná pochybení obje-

vili úředníci až při osmé kontrole dva roky
po skončení stavby Centra vodní zábavy,
zatímco všechny předchozí kontroly dopadly ve prospěch města.
Po aktuálním soudním rozhodnutí může
ministerstvo financí po městu žádat už jen
zbývající odvod do maximální výše 375 tisíc korun za jedno z dílčích kontrolních
zjištění.
Sylva Heidlerová

OBDARUJTE SVOJE BLÍZKÉ
DÁRKOVÝM POUKAZEM
Zemědělské obchodní
družstvo Mrákov
prodává dárkové
poukazy na nákup:
l Maso a uzeniny v hodnotě 300 nebo
500 Kč v prodejně ZOD Mrákov
l Pohonné hmoty v hodnotě 300 a

500 Kč na čerpací stanici ZOD Mrákov
l Dřevěné brikety v hodnotě 300 a

500 Kč na čerpací stanici ZOD Mrákov
Dárkové poukazy je možno zakoupit v pro
dejně masa a uzenin, na čerpací stanici
nebo v administrativní budově v areálu
ZOD Mrákov 21.

Panoramatické kino V kožichu
Všichni jsme s napětím očekávali, jaké kino se objeví v naší největší třídě.
Ve čtvrtek 10. listopadu jsme se konečně dočkali a po příchodu do třídy na
nás čekala veliká stříbrná polokoule. Někteří z nás sice museli překonat počáteční obavy, než se odvážili vstoupit dovnitř, ale zážitek stál za to. V první
části jsme viděli zajímavosti ze života hmyzu a už víme, že mravenci jsou
opravdoví siláci a že pavouci mají velkou práci při vytváření pavučin. Po krátké přestávce jsme se se zmenšenými postavičkami dostali dovnitř lidského
těla a poznali, jak vlastně funguje. Na závěr jsme se všichni sešli v 1. třídě
a odpovídali na otázky ke zhlédnutým filmům.
A jak to dopadlo? Byli jsme pochváleni, že jsme si spoustu věcí zapamatovali!
Renata Reifová

Do konce roku by měla být hotová první etapa rekon
strukce památného domu č. 89 ve Kdyni, takzvaného „do
mu v kožichu“.
„Začali jsme opravou střechy, štítů, střešních trámů a zdiva.
Krov se jen ošetří. Některé střešní trámy se budou muset opravit,
jiné vyměnit, protože jsou shnilé. Střešní krytinu, která tam nyní
je, vyměníme za štípaný šindel, který tam původně byl,“ vysvětluje starosta Kdyně Jan Löffelmann. Město dům, který je ve Kdyni
jedním z mála památkově chráněných, koupilo proto, aby budoucí generace viděly, jak vypadala stará zástavba.
(sh)

Rozzářily večerní
Libkov
Ve čtvrtek 28. října se konal v Libkově lampionový průvod.
Sešlo se mnoho dětí z obce i okolí. Celou trasu průvodu lemovaly
rozsvícené dýně a svíčky. Na děti čekala i strašidla. Všichni byli moc
stateční a strašidel se nebáli. Po průvodu se děti s rodiči i prarodiči
přesunuly do místního Motorestu, kde pro děti bylo připraveno občerstvení. Akce se vydařila a všichni si průvod užili.
B. Černá

Mezi podzimem a zimou

Po velikém úspěchu z minulých let uspořádali v Libkově RETRO DISCO.
Tentokrát se hrály hity z 60.–70. let. Téměř všichni přišli v dobovém obleče
ní, účesech a nechyběly ani módní doplňky, jako jsou nejrůznější kabelky,
sluneční brýle, korále, náušnice a náramky.
Barbora Černá

10. ročník Odpoledne s draky ve Smržovicích přivítal více jak 100 dětí a
dospělých. Počasí se povedlo, buřt opečený na ohni chutnal. Záštitu nad
akcí měli opět dobrovolní hasiči za vydatné pomoci dobrovolníků. Bylo
možné si prohlédnout také interiér kapličky.
Pavel Mráz

Ve všerubské škole využili nabídku na ukázkovou hodinu jógy pro děti.
„Hezky jsme si protáhli a uvolnili celé tělo a vyslechli si k tomu poučný pří
běh. Věříme, že i my uděláme za rok velký pokrok a hlavně, že se budeme
cítit dobře.
Renata Reifová

Konec října a začátek listopadu vybízí ke zkrášlení zahrádky, balkónu nebo
okna svítícím obličejem z dýně. Žáci ZŠ Mrákov, kteří navštěvují biologický
kroužek, vytvořili i letos zajímavé vzory dýňových obličejů. Sami můžete
posoudit, že vůbec nezáleží na velikosti a tvaru dýně. Barbora Anderlová

HALLOWEEN aneb strašidelné odpoledne v maskách pořádaly SDH Dla
žov a obecní úřad v kulturním domě. Děti si tu za pomoci rodičů vydla
baly dýni, vydováděly se při týmových soutěžích a po setmění se prošly
po celém Dlažově v lampiónovém průvodu.
Radek Toman

Kdyňsko se pošesté představilo v Bavorsku. Na vánočním hradním trhu
v německém Parsberku máme tradiční místo, a je to na návštěvnosti
stánku poznat. Koštovat uzeniny z Mrákova a popít medovinu přicházejí
hosté z okolí i starostové měst.
Sylva Heidlerová

