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Kdyňsko uprostřed léta

V Hluboké zahájily děti prázdniny na horním hřišti. O zábavu, organizaci
a občerstvení se jim starala tamní Tělovýchovná jednota Sokol.
(sh)

Po přívalovém dešti v Loučimi čistili požární nádrž, sloužící též jako
koupaliště. Přes zastavený přítok se ji nepodařilo vypustit na sucho,
a tak měli všichni přítomní celé dopoledne plné ruce práce.
(zh)

Hrstka novoveských dětí se v podvečer sešla u kapličky. S doprovodem pak vy
razila k Vítovkám, kde na ně u táborového ohně čekali rodiče a prarodiče. Po
zaplavání v koupališti a opečení buřtů se všichni vrátili i s rozsvícenými lam
piony domů.
(ds)

Setkání muzikantů v Eschlkamu se účastnili starostové tří partnerských
měst (zleva): Všerub, Eschlkamu a Kdyně.
(vh)
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Vzpomínáme s úctou a poděkováním
Odešla bývalá ředitelka
kdyňské školy Josefa Kubová
Začátkem července zemřela Josefa Kubová.
Jako bývalý žák kdyňské základní školy jsem
zažil v sedmdesátých letech paní Kubovou
v pozici zástupce ředitele a později také i ředitelky tehdejší Základní devítileté školy ve Kdyni. Ve vztahu k dětem nikdy nevyvolávala nějakou atmosféru strachu. Źáci ji respektovali bez
toho, že by musela nějak výrazně zvyšovat hlas.
Pro nás byla spíše takovou méně okázalou, ale
zato rozvážnou personou. S jejím odchodem do
důchodu se začalo přirozeně povědomí o její
ředitelské dráze vzdalovat. Dožila se úctyhodných jednadevadesáti let a dá se říci, že svůj život bezezbytku naplnila. Do poslední chvíle byla aktivní ženou. Nechyběla při oslavách výročí
školy. Dnes samozřejmě již mnoho kolegů z jejího ředitelského působení aktivně neučí. Přesto
bychom neměli zapomenout, pokud se nemýlím, na vlastně první ženu, která v historii řídila
kdyňskou základní školu. Dokázala navázat na

svého předchůdce a vést nelehkým obdobím
učitelský sbor, který dal dětem z celého Kdyňska dobré základy pro jejich další život. A zato
zůstáváme velmi vděčni.

Za Josefem Mikolášem
29. července se nejbližší příbuzní i veřejnost
rozloučila s Josefem Mikolášem z Hluboké.
Josef Mikoláš prožil naplněný život. Byl
svědkem mnoha zlomových událostí našeho
státu. Jako mladý člověk prokázal odvahu pomoci k přechodu hranice osobě, která, jak se
posléze ukázalo, mohla být nejspíše konfidentem státní bezpečnosti.
Za tento čin byli pak mimo jiné odsouzeni
Josef Mikoláš k šestiměsíčnímu vězení i jeho
otec Jakub Mikoláš k osmnáctiměsíčnímu vězení a peněžitým trestům. Oba pak byli rehabilitováni až v roce 1990. Otec Josefa Mikoláše se
však rehabilitace již nedožil. Po propuštění
musel Josef Mikoláš na začátku padesátých let
jako pétépák nastoupit do Dolu Mír Ostrava.

Pracoval jako obchodní příručí, dělník státních
statků a teprve později se stal úředníkem
v klatovském masokombinátu.
Josef Mikoláš se s obdivuhodnou energií zapojil po listopadu 1989 do veřejného života.
Účastnil se organizování mnohých setkání bývalých politických vězňů i členů PTP. Po úmrtí
Josefa Touše stanul určitou dobu i v čele domažlické pobočky Konfederace politických
vězňů.
Ochotně se účastnil i práce okrskových volebních komisí. Byl častým posluchačem mnohých koncertů na Kdyňsku. Ke konci svého života se zasazoval o to, aby Všerubský kámen
osazený na paměť těch, co přišli o život či byli
perzekuováni za pokus o přechod komunistické státní hranice, přešel do péče města Kdyně.
Toto jeho snažení se také vyplnilo. Odchodem
Josefa Mikoláše ztrácí Kdyně a Kdyňsko výraznou osobnost, svědka mnohých dějinných událostí a člověka, který vždy ctil demokratické
hodnoty.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

V Chodské Lhotě prázdniny nemají
Přes letní prázdniny probíhají v Chodské
Lhotě v budově obce a školky stavební práce
v rámci projektu „Energeticky úsporná opatření obecního úřadu Chodská Lhota č.p. 83“
z programu Zelená úsporám. Bude provedena
výměna oken a zateplení budovy. Celková hodnota prací činí 1 200 000,- Kč.
Stavební práce provede firma MOREZ STAVEBNÍ s. r. o., Plzeň. Zároveň dojde k opravě
střechy a výměně krytiny budovy OÚ a MŠ firmou Řezníček & Holý spol. s. r. o. z Postřekova
za 660 000,- Kč. Polovinu nákladů zajistí dotace poskytnutá Krajským úřadem Plzeňského
kraje z dotačního titulu PSOV PK 2015 – Projekty obcí.
Dále proběhne rekonstrukce místní komunikace v osadě Štefle. Jde o stavební úpravy
stávající místní komunikace ve směru na Hyršov v délce 200 m. Štěrková komunikace se
zpevní dvěma vrstvami asfaltobetonu a okolí
stavby se oseje travou. Na stavbu vypisuje
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obec výběrové řízení. Termín provedení říjen - listopad 2016. Předpokládané náklady 400 000,- Kč, dotace z Krajského úřadu
Plzeňského kraje je na tuto akci 267 000,Kč.
Zastupitelstvo obce v čele se starostou
Františkem Jílkem schválilo nový územní
plán vypracovaný architektem Ing. Petrem
Vávrou. Ten obci umožní pokračovat v nové
bytové výstavbě.
Náklady na vypracování činily 240 000,Kč. Z toho 115 000,- Kč činí dotace poskytnutá Krajským úřadem Plzeňského kraje.
Ing. M. Jäger

Oprava obecního úřadu v Chodské Lhotě.

Vítali malé Všerubáčky
Ve Všerubech vítali 17. června ty nej
menší občánky, kteří zavítali v dopro
vodu svých nejbližších do zasedací sí
ně úřadu městyse. Od svého narození
byli již opět po několikáté středem
pozornosti a všichni jsme viděli i sly
šeli, že byť tak malí, nemají žádný
problém si to náležitě užít. Oficiální
část obřadu zahájilo vystoupení dětí
ze ZŠ Všeruby pod vedením paní ředi
telky Renaty Reifové. Obřadem pak
přítomné provedla zastupitelka měs
tyse paní Jana Šupová. Nechyběl slav
nostní proslov pana starosty Václava
Bernarda, který maminkám předal
květinu a dětem věnoval pamětní kni
hu a dárkový poukaz. Poté rodiče stvrdili svým podpisem do kroniky slib, že ze svých dětí vy
chovají řádné, svědomité a pracovité občany. Děti se mohly se svými rodiči, sourozenci
a prarodiči zvěčnit u kolíbky.
Ing. Marie Homolková, městys Všeruby
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Kdyňsko vstoupilo do projektu
Center společných služeb
Dobrovolný svazek obcí Kdyňska, který sdružuje 22 obcí, se stal partnerem Svazu měst a obcí České republiky v projektu Centra společných služeb. Navazujeme tak
na předcházející projekt tzv.
meziobecní spolupráce, ve
kterém jsme figurovali pouze
prostřednictvím Dobrovolného svazku Domažlicko. Do
meziobecní spolupráce totiž
mohla vstupovat pouze území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností. Nevýhodou pro nás však bylo,
že území tří obcí našeho dobrovolného svazku s územní
příslušností správního obvodu Klatovy nebyla oficiální
součástí meziobecní spolupráce. Tento nový projekt, do
něhož vstoupilo DSO Kdyňko

Pouťový nohejbal
Na pouťové odpoledne ve Staněticích
a Oprechticích byla připravena také zábava pro sportovce. Na stanětickém koupališti se odehrál nohejbalový zápas organizovaný místními dobrovolnými hasiči. Zúčastnilo se ho mnoho trojic. Ale
jen jeden tým mohl vyhrát.
Hříchovický tým si vedl velmi dobře a
proto vybojoval první příčku. Dík patří
všem hasičům, kteří v horkém počasí organizovali veškeré aktivity spojené
s pouťovým veselím, jež pokračovalo večerní zábavou ve víceúčelovém kulturním zařízení.
Hanka Hoffmannová

samostatně, neopisuje povinně správní území
obcí s rozšířenou působností a lépe tedy může
vystihnout konkrétní spolupráci obcí a měst.

Na Kdyňsku takto fungujeme již od konce devadesátých let. Vedle odpadového hospodářství a
sociálních služeb jde především o společnou
propagaci regionu nejen v turismu. Kdyňsko se
tradičně účastní veletrhu cestovního ruchu
v Brně a vytváří i společné propagační materiály. Příkladem společné činnosti je i tento zpravodaj, který se distribuuje do všech obcí Kdyňska. Rozhodnutí o vstupu do nového projektu
nebylo úplně jednoduché.
Projekt vždy vyžaduje složitou administraci,
striktní plnění harmonogramu, poměrně značný počet aktivit a jejich výkaznictví. V některých oblastech proto ani nenašli požadované
personální zázemí, ochotné nést i určitá rizika.

To se stalo například právě na Domažlicku, které se i proto pilotního projektu neúčastní.
Smyslem je ověřit, zda se dobrovolné svazky
obcí v budoucnu mohou
profesionalizovat a jaký
efekt to přináší do území.
My bychom chtěli, aby
se naše společná činnost
rozšiřovala, získala systém
a úroveň. K tomu je samozřejmě potřeba vytvářet
odborné zázemí. Ale především záleží na vlastní
iniciativě jednotlivých obcí. Hlavně od nich očekáváme nejrůznější podněty, co
by se mohlo zajišťovat
a provádět společně, a tím
pádem efektivněji. V závěru srpna dojde k prvnímu
setkání starostů, kde budou jednotlivé oblasti konkrétně dohodnuty.
Cílem projektu Center společných služeb, jehož hlavním nositelem je Svaz měst a obcí ČR, je
zabránit sílící snaze směřující ke zrušení malých obcí. Politicky se sotva nalezne odvaha k jejich administrativnímu rušení, ale bohužel však
přibývá až byrokratických povinností v jejich
správě, a to malé obce začíná ekonomicky podvazovat. Projekt ukáže, zda je možné některé
činnosti spojit, pomáhat si, některé úkony nejen zjednodušit, ale i zlevnit. Nabízí se společný
nákup energií a výpomoc v sociální oblasti. To
by mohlo být výhodné pro všechny.

Ing. Vladislav Vilímec,
předseda DSO Kdyňsko
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Když zpívá celá rodina – je to koncert
ZUŠ Kdyně pořádala v synagoze 22. června
koncert Hraje a zpívá celá rodina.
Jako žákyně ZUŠ jsem tento koncert zažila

„na vlastní kůži“ a zanechal ve mně veliký zážitek. Tehdy přišla s nápadem moje učitelka
houslí paní Marie Mikešová a já jsem její ná-

Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře...

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ se rozhodl instalovat kamery na místech černých
skládek, a to i v sídlišti. Ti, kteří zde zákaz ukládání odpadu poruší, bu
dou předvoláni před přestupkovou komisi. Ve Kdyni je sběrný dvůr, kde
lze odpad bezplatně odevzdat!
(red)

Závěr školního roku ve Všerubech

S koncem školního roku je spojeno nejen psaní písemných prací a závěrečné zkoušení, ale i řada
zajímavých akcí. Je to zejména školní výlet, při němž jsme obdivovali bublající bahenní sopky (mofety) a rozsáhlá rašeliniště v přírodní rezervaci SOOS nedaleko Františkových lázní a nechali se obletovat krásnými tropickými motýly v Motýlím domě v Žírovicích. Závěr výletu patřil Mariánským
Lázním, kde jsme si poslechli Zpívající fontánu a ochutnali i výborné teplé lázeňské oplatky a tři
minerální prameny.
Nejvíce nám chutnal Rudolfův pramen a tak jsme ho dovezli ochutnat i rodičům. Z dalších akcí budeme jistě vzpomínat na branný, sportovní a dopravní den, kdy jsme si ověřili svoje fyzické schopnosti, zručnost při jízdě na kole a podnikli krátký cyklovýlet. Určitě si dlouho budeme pamatovat
i návštěvu Státního oblastního archivu v Horšovském Týně, kde jsme využili vzácné možnosti prohlédnout si listiny a pečetě z doby vlády Karla IV. a to, jak v restaurátorské dílně ošetřují staré písemnosti a jak je skladují. Dále jsme si prohlédli hradní okruh Státního hradu a zámku, kde jsme
vedle velkého sklepení obdivovali lovecké trofeje a sbírku zbraní.
R. Reifová

pad převzala a koncert také zorganizovala.
Účastnili se ho žáci z mé třídy se svými rodiči, sourozenci s ostatními příbuznými. Potěšilo mě, že nikdo neodmítl a zúčastnili se
všichni, kteří mají muziku rádi.
Koncert měl neopakovatelnou atmosféru nabitou velikou chutí si společně
zamuzicírovat. To dokazovala i improvizace bratrů Fialových, kdy se postupně
přidávali další a další hudebníci na různé
nástroje a vznikla tak hromadná improvizační skladba, která měla velký úspěch.
Za zmínku stojí i to, že si v některých
číslech zahráli 3 i 4 generace z jedné rodiny, což je opravdu obdivuhodné.
Nakonec zazněla písnička Bejvávalo,
bejvávalo dobře, ve které si zahráli a zazpívali téměř všichni účinkující i posluchači (VIZ FOTO).
Myslím, že všichni odcházeli domů
s dobrým pocitem, a to je největší odměna pro všechny.
Marie Tumpachová Wellnerová

Českobavorské
kulturní léto
Dlouholetá spolupráce partnerských obcí obcí Eschlkam, Kdyně a Všeruby se odehrává také na poli kulturním.
Dokládá to i právě skončené Česko-bavorské kulturní léto. Hned první červencový den jej zahájilo bavorsko-české setkání
muzikantů v Eschlkamu s doprovodnou výstavou Jan Hus, český reformátor.
Celou sérii koncertů a společných setkání
uzavřela poslední červencovou neděli pouť
u Sv. Anny na Tanaberku se společnou mší
v kostele sv. Anny a koncertem dechové hudby. Součástí společného projektu je i dvojjazyčný turisticko-kulturní průvodce okolím
Kdyně, Všerub a Eschlkamu, který si klade
za cíl připomenout významné osobnosti, jež
zanechaly svoji stopu v tomto regionu. Poprvé bude představen na výstavě cestovního ruchu Regiontour 2017 v Brně. Projekt je
spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
(vh)

Poděkování
žákyni osmé třídy Elišce Haladové ze
Kdyně, Družstvení 502. Díky své všíma
vosti už podruhé zabránila rozšíření
požáru právě v této ulici. Včas zavolala
požárníky, když nezodpovědní obyva
telé na svém balkoně zapálili odpadky
nebo když kvůli bouchací kuličce hořel
živý plot.
(red)
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Maxovská pouť v mnoha směrech nová
V kostele Sv. Jana Křtitele se 25. června ve 14 hodin konala tradiční Maxovská
pouť. Tradiční, přesto v mnoha směrech nová.
Samotné pouti předcházely velké přípravy. Starosta Všerub, pan Bernard, nepod
cenil sebemenší detail. Pravidelné sekání trávy, údržba zeleně, a to včetně půvo
dního sudetského hřbitova se pro obyvatele Maxova za dobu jeho působnosti stalo
téměř samozřejmostí. Společně však s paní zastupitelkou Janou Grebáčovou zajis
tili velký otevřený stan, stoly, lavice, živou hudbu, občerstvení včetně točeného pi
va, grilování masa, klobás, ale i prodej místních koláčů a medu. Jelikož se předpo
kládala vysoká účast, nezapomněli na dostatek odpadkových košů, toalety, ale
i regulaci dopravy a parkování, kterou zajišťovali hasiči z Hyršova. Mše se účas
tnilo 180 lidí, převážně původních německých obyvatel Maxova a okolních vesnic.
Mši sloužil v němčině pan Ries, farář z Eschlkamu, a v češtině mrákovský farář
pan Ciupak.
Poté venku hrála živá hudba, jedlo se, pilo, povídalo. Přišlo zhruba 300 návštěvní
ků, kteří si užili velmi příjemný, pro Maxov sváteční den.
Za velmi pozitivní ohlas všech zúčastněných patří veliké děkuji panu starostovi,
Janě Grebáčové, ale i Josefu Neumeieru, který zajišťoval organizaci pro německé
Pan hrabě Alexandr Graf Schönborn s rodinou věnoval panu starostovi
návštěvníky. Za rok přijďte i Vy a nenechte si to ujít – stojí to za to!
Osadní výbor Maxov Václavu Bernardovi keře, které na Maxově naleznou své čestné místo.

Pasování předškoláků
v Kolovči
V kulturním domě v Kolovči 7. června zahrály dvě členky divadélka
Dráček pohádku O bolavém zoubku, po níž následovalo již tradiční
slavnostní „Pasování předškoláků“.
Tohoto se opět ujaly obě herečky z pohádky, které si pohovořily
s každým předškoláčkem. Dávaly i záludné otázky, s kterými se ale
děti po svém i vtipně vyrovnaly. Týkalo se to celkem 22 dětí z MŠ
Koloveč a Těšovice. Na tuto slavnost se těšily nejen děti, ale i jejich
rodinní příslušníci. Po pasování rytířem obdržely šerpu a upomínkové dárky.
Jana Bartáková, foto P. Dolejš

Nejmladší cvičenci Sokola z Kouta na Šumavě byli na soustředění v Chodské Strážni
ci na Pelechách. S cvičitelkou Jitkou a tetou Helčou prožili tři dny nezapomenutel
ných zážitků s projížďkou na koni se strýčkem Ádou. Vše zvládli i ti, kteří byli letos
na soustředění poprvé a mnohdy i poprvé bez rodičů.
Helena Klimentová
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Vláčkem k prameni říčky Andělice
Podívat se k prameni říčky Andělice a prohlédnout si svůj
kraj z výšky sedm set metrů nad mořem, se v sobotu 18. června
vydala padesátka obyvatel obce.
Pro většinu z nich a zvláště pro děti byl turistický zážitek
umocněn jízdou motoráčkem do stanice Dobříkov na Šumavě
(570 m.), kde se k nim připojila zhruba desítka dalších účastníků nejen místních, ale také Loučimských či Libkovských. Na
uspořádání akce se podílel též loučimský obecní úřad a jestliže
loni při putování po loučimské naučné stezce byli Pocinovští
v menšině, tentokrát se nedali zahanbit a průvodčí vlaku takový nával už jistě dlouho nezažil.
Úzkou cestičkou se dal dlouhý lidský had na cestu z nádraží
k mostu a posléze po místní komunikaci přes Dobříkov do
Branišova, což je jen a pouze stoupání v délce pěti kilometrů.
K cíli u kapličky blahoslaveného Karla Habsburského nad
Branišovem (703 m.), od níž je pramen vzdálený 40 metrů,
došli všichni, včetně těch nejmenších i nejstarších – obě kategorie dohromady byly zastoupeny jistě z jedné čtvrtiny. Po
Společné foto před cestou k prameni Andělice na dobříkovském nádraží.
prohlídce studánky u pramene, pohledem na vzdálené panoráma Šumavy a společném fotografování se část výpravy ještě vydala k pomníku havarovaného vrtulníku (v r. 1960) a všichni se sešli v dobříkovském kulturním domě, kde se podávaly vuřty na grilu, to financovaly pořadatelské obce Pocinovice a Loučim. Mezitím lehce sprchlo, což nijak nenarušilo průběh ani dobrý dojem z výletu. Odvoz zpět do Pocinovic zajistili tamní dobrovolní hasiči.
Z. Huspek

Kdyňské zajímavosti
Průchod v domě
V r. 1970 byla zprovozněna nová silnice, vedoucí ze Kdyně do Domažlic, obcházející Kout na Šumavě, tzv. „dálnice“. Tím postupně narůstal automobilový provoz v dnešní ul. Masarykova (dříve Leninova).
Chodníky ústící do náměstí byly úzké a chodci tak nemohli bezpečně
projít. Situace se stala neúnosnou. Bylo proto rozhodnuto tehdejším
MěNV o vybourání rohu domu čp. 11 „u Augsteinů“ o vytvoření průchodu na chodník na náměstí. Před 2. světovou válkou byl v této části
domu vchod do prodejny železářství p. Augsteina. Psal se rok 1974.
I když stěny domu jsou dost silné, přesto docházelo k praskání zdí,
proto musely být tyto „staženy“ železnými tyčemi. Po restituci v 90. letech min. stol. mělo dojít k opětovnému zazdění tohoto průchodu na
podnět majitele restituované nemovitosti. Jednáním se ale podařilo
tento požadavek zrušit. Dnes patří dům městu a při chůzi tímto průchodem se v noci automaticky rozsvítí osvětlení na cestu.

Sklárna v Mezholezích
Už od 14. stol. živila naše skláře výroba korálků do růženců, tzv. páteříků (od latinského pater noster). Hodně sklářů bylo na Šumavě
a v Českém lese. Svého času měly tyto korálky cenu také jako platidlo.
U nás nejblíže taková výroba páteříků byla v Mezholezích, jihozápadně od vsi. Byla vybudována v r. 1715. Nechal ji vybudovat František Josef Černín z Chudenic. Hlavním mistrem v huti byl Jan Graff.
Huť byla v plném provozu ale pouze 6 let. Její dvě pece vyhasly
v dubnu r. 1721. Důvody, proč se tak stalo, nejsou zcela známy, ale šlo
pravděpodobně o nedostatek palivového dříví, které sklárna ke svému
provozu potřebovala. Sklárna kromě páteříků vyráběla ještě různé
spotřební a tabulové sklo. Dnes již na místě zaniklé sklárny nic nenajdeme. Dodnes se lesní komunikaci v tomto místě říká „na huťské cestě“. Kdo by měl trochu štěstí, najde ještě dnes tu a tam buď korálek, nebo úlomek kousku skla.
Rudolf Šlajer

Omlouváme se za chybu v minulém čísle zpravodaje Kdyňsko vzniklou záměnou fotografií z jarní vycházky v Nové Vsi. Toto je správná fotografie z májové
vycházky z Prapořišť na Tanaberk.
(TIC Kdyně)
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V Němčicích si rozdali
medaile a uznání

Hasičská soutěž v Němčicích se konala 18. června. Zúčastnilo se celkem 7 obcí + Lštění (Němčice –
5 družstev, Úboč – 3 družstva, Únějovice – 3 družstva, Chocomyšl – 4 družstva, Kaničky – 1 družstvo,
Černíkov – 1 družstvo, Mezholezy – 1 družstvo a Lštění – 1 družstvo), celkem 19 družstev.
Při příležitosti 120 let založení SDH Němčice byla předána medaile z OSH Domažlice za příkladnou
práci dvěma dlouholetým členům sboru: panu Josefu Šimánkovi a panu Josefu Kabůrkovi. 16 členů
dostalo za 20 a více let čestné uznání za práci ve sboru. O občerstvení do ranních hodin se postaral
náš sbor a k tanci a poslechu hrála ke vší spokojenosti kapela Hájenka. Tímto děkujeme všem členům
SDH za pomoc s organizací tohoto výročí a obecnímu úřadu za vynaložené finanční prostředky.
Jaroslav Polák, starosta SDH

Mládí z Chodské Lhoty je
třetí v krajském Plameni
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Víte, že...
l

Obecní úřad v Nové Vsi uspořádal
pro své občany výlet do Bezděkovského
pivovaru. Majitel pivovaru a místní sládek
provedli zvědavce od sklepa až po půdu
a vysvětlili všechny postupy při výrobě piva. Prozradili také, v čem je bezděkovské
pivo odlišné od „spotřebních“ piv, a že dobré pivo musí být „uleželé“. „Výlet byl zakončen degustací piv, které v Bezděkově vaří, a také výborným pozdním obědem,“ infomuje D. Sajlerová.

l
Čtrnáct družstev se zúčastnilo 10.
ročníku volejbalového turnaje smíšených
družstev o cenu koutského zámku? Pořádal ho volejbalový oddíl Sokola Kout na Šumavě a občanské sdružení „KOUTO“. Družstva z Prahy, Plzně, Křimic, Dobřan, Postřekova, Blížejova, Hor. Týna, Stříbra, Klenčí
p. Č. a dva týmy domácích hráčů Dřeváků
a hasičů se utkaly na třech kurtech. Na prvním místě skončilo družstvo RMPC Plzeň,
druzí byli místní Dřeváci a třetí místo si vybojoval Bába Team z Postřekova. „Koutský
dřevák si za poslední místo odvezli hráči
Džungle Dobřany.,“ dodává Helena Klimentová.
l

Divadelní spolek Kolofantí pozval do
kulturního sálu v neděli, 22. května, ve
řejnost na pohádku O Popelce a ztrace
ném střevíčku? Pohádku zahráli členové divadelního spolku „Divoch“ ze Stříbra a pořadatelé ji dětem věnovali ke Dni dětí. „Bylo zajištěno občerstvení s obsluhou v sále,“ upřesnila Jana Bartáková.

l

Pouťový víkend v Oprechtické hos
půdce ukončily až pondělní rybí hody?
Probíhají již dvanáctým rokem a navštěvují
je nejen místní, ale i labužníci z okolí. Na obstarání obzvláště urostlých kaprů musí myslet hlavní organizátoři Josef a Dana Weberovi několik měsíců dopředu. Letos bylo připraveno 140 porcí. O upečení a dochucení se
tradičně stará Václav Včela ze Kdyně. Ryby
peče na přírodním ohništi za bedlivého dohledu všech přítomných. K dobrému jídlu
a pití neodmyslitelně patří i dobrá nálada.
„Potěšit a rozezpívat všechny přítomné přišel Josef Kupilík s harmonikou,“ neopomněla
napsat Hanka Hoffmannová.

Krajské kolo hry Plamen v Rokycanech se konalo 11. a 12. června. Mladí hasiči z Chodské
Lhoty se umístili v krajském kole na velmi pěkném 3. místě, kdy druhé místo jim uteklo pouze
o 15 setin sekundy v disciplíně požární útok. Za jejich velmi dobrou připravenost patří poděkování jejich dlouholetému vedoucímu panu Josefu Tvardíkovi. Na soutěži byl i docela veliký podpůrný a fandící tým asi 25 lidí složený z rodičů a přátel mladých hasičů. V sobotu 27. srpna proběhne rozloučení s odcházejícími členy družstva, kteří dovršili věk 15 let, a posezení s ostatními členy SDH u pečeného pašíka.
Ing. Miroslav Jäger

l Červencové silné bouřky doprovázené
silnými přívalovými srážkami způsobily
škody na Kdyňsku? Mezi nejvíce postiženou obec patřila Koloveč. Nejhorší situace
byla v domech v okolí místního rybníku, který nestačil zvládat přitékající vodu a vylil se.
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Národní kolo Zlaté udice ve Kdyni
Ve dnech 24. – 26. 6. 2016 proběhlo finále
celostátní soutěže mladých rybářů Zlatá udice.
Pořádáním finále byl Odborem mládeže ČRS pověřen Západočeský územní svaz, respektive
místní organizace ČRS Kdyně. Účastníci byli ubytováni v Chatové osadě
Hájovna, kde měli zajištěné stravování. Sportovní klání slavnostně
zahájil vedoucí Odboru
mládeže Západočeského územního svazu a
zároveň ředitel soutěže
NK ZU 2016 Jiří Podskalský. Při slavnostním
zahájení soutěže byli
přítomni čestní hosté:
předseda ČRS JUDr. Alexandr Šíma, jednatel
ČRS Ing. Jan Štípek,
starosta města Kdyně
Jan Löffelmann a předseda Odboru mládeže Tři nejlepší družstva.
ČRS Jiří Marek, kteří popřáli mladým závodníkům hodně štěstí a Petrův
zdar! První den proběhla v kdyňské Masarykově
základní škole soutěž rybářských znalostí.
Ve školní třídě byly nainstalovány akvária se
živými rybami a živočichy, dále poznávali soutěžící živé rostliny a vykonali test rybářských zna-

lostí. Mezi žáky vyhrál Pavel Erban ze Severočeského územního svazu, nejlepší žákyní byla Zuzana Havránková, rovněž ze Severočeského územního svazu, a juniory vyhrál Jaroslav Iha ze Zápa-

dočeského územního svazu, jediný zástupce pořádající organizace v soutěži.
V sobotu proběhla soutěž v lovu ryb udicí, která se konala na rybníku Bílka u Nového Dvora.
Soutěž byla dvoukolová s přestávkou na oběd,
který se podával přímo v místě. V součtu obou

Vyznavači Petrova cechu
rybařili v Oprechticích
Pouťové rybářské závody uspořádali oprechtičtí vyznavači Petrova cechu. Na místním rybníce
brzy ráno přivítal převážně místní rybáře starosta obce Zahořan Miroslav Jandečka. Po prvním
nahození zkoušeli lovci nalákat ryby na osvědčené i kuriózní návnady. Během příjemného dopoledne se podařilo chytit mnoho kaprů, línů, ba i zlatá rybka. Tři přání, však zůstaly nevyslyšeny,
snad příště. A výsledky? Vyhráli všichni! Na krásný pouťový pohár přibude jméno dalšího nejúspěšnějšího rybáře, Vojtěcha Ježa z Oprechtic. Velký dík patří všem organizátorům.
Hanka Hoffmannová

kol vyhrál mezi žáky Tomáš Krištof z Východočeského územního svazu, mezi žákyněmi byla
nejlepší Simona Krausová ze Západočeského
územního svazu (MO Stříbro) a v juniorech zvítězil kdyňský Jaroslav Iha. Nejvíce kilogramů ryb
za celkové čtyři hodiny
závodu nachytal David
Holub ze Západočeského územního svazu (MO
Nepomuk), a to úctyhodných 13,410 kg. Poslední
den soutěže v neděli
proběhla soutěž v rybolovné technice. Soutěžilo
se na hřišti fotbalového
klubu SK Kdyně 1920 na
Kobyle, kde po skončení
proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Mezi
žáky vyhrál Vojtěch
Humpál (juniorský reprezentant ČR v RT) z Jihočeského územního
svazu výkonem 435,130
bodu, nejlepší žákyní byla Nikola Vaňková z Východočeského územního svazu a mezi juniory
vyhrál Lukáš Slezák z Moravského rybářského
svazu Brno. Po ukončení soutěže v rybolovné
technice a vyhodnocení výsledků následovalo na
hřišti slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů.
Celkovým vítězem Národního kola Zlaté udice
2016 v kategorii žáků se stal Tomáš KRIŠTOF
z Východočeského územního svazu, v kategorii
žákyně vyhrála Nikola VAŇKOVÁ z Východočeského územního svazu a ke spokojenosti pořadatelů obhájil loňské vítězství z Mladé Boleslavi Jaroslav IHA ze Západočeského územního svazu,
člen místní organizace ČRS Kdyně. V kategorii
družstev zvítězilo družstvo Moravskoslezského
územního svazu, druhé bylo družstvo Severočeského územního svazu a třetí místo patří družstvu Východočeského územního svazu.
Poděkování pořadatelů patří všem partnerům
a sponzorům Národního kola „Zlaté udice“, kteří
se podíleli na zajištění a zabezpečení této celonárodní akce. Děkujeme rovněž všem závodním
týmům za vzorné chování a respektování pokynů pořadatelů, čímž rovněž přispěli k bezproblémové organizaci.
J. Patka

Poděkování
Obec Mezholezy v sobotu, 25. června
zasáhla ve večerních hodinách historic
ky největší povodeň, která způsobila
škody na obecním majetku ve výši té
měř 500 tis. Kč.
Rovněž bylo povodní postiženo několik
rodinných domů. Obec Mezholezy dě
kuje hasičům města Kdyně, místnímu
SDH a občanům, kteří pomáhali likvi
dovat povodňové škody v obci.
Václav Němeček, starosta obce
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Hurá! Zas byl den dětí ve Slavíkovicích
Dětský den pro děti ze Slavíkovic a okolí
pořádal Sbor dobrovolných hasičů Slavíko
vice v sobotu, 9. července.
Připravili jsme pro účastníky 11 soutěžních
úkolů a jako překvapení bylo po celou dobu
v provozu nafukovací skákadlo, zapůjčené společností Požární bezpečnost s. r. o.
Počasí bylo nádherné, proto jsme nemuseli
nikterak spěchat a děti jsme nechali řádně vydovádět. Skákadlo a džberová stříkačka byly
nepřitržitě v provozu. Vše pak zakončilo slavnostní vyhlášení jednotlivých věkových kategorií s předáním dárků a pamětních listů.
Soutěžícím jsme rozdali buřty, které si s rodiči opékali na ohni, podávala se limonáda
zdarma.
Pak se ještě hrál klasický fotbálek a od 17 hodin následovala diskotéka.
Vše proběhlo v dobré pohodě a myslím si, že
byli všichni spokojeni. Všem, kdo se zasloužili
o tuto akci, děkuji.
Jiří Vogeltanz, velitel SDH Slavíkovice

čtěte: www.kdynsko.cz

Rybářské závody U Holce
Rybářský spolek Koloveč uspořádal v sobotu, 18. června na rybníku U Holce tradiční rybářské
závody pro děti i dospělé. Prezentace a losování míst bylo v době od 5:00 do 6:00 . Po prvním kole
a přestávce nastalo přelosování míst a ve 12:00 byly závody skončeny. Závodů se zúčastnilo cel
kem 30 rybářů, kteří byli rozděleni do kategorie dětí a kategorie dospělých. Každý čekal netrpě
livě na hodnocení a vyhlášení výsledků. To začalo ve 12:30 hod.
1. kategorie děti:
2. kategorie dospělí:
1. místo: Zdeněk Holý ml.
350 cm
1. místo: Jan Gabriel
144 cm
2. místo: Filip Kellner
104 cm
2. místo: Vratislav Novák 206 cm
3. místo: Petr Tomáš Krechler 61 cm
3. místo: Adam Prach
155 cm
Každý zúčastněný obdržel cenu. Počasí přálo a závody provázela pohodová atmosféra. Po závo
dech byla k dispozici plechová loďka na projížďku.
J. Bartáková, foto P. Dolejš

Výlet do Bavor
Pro mladé hasiče ze Stanětic a přilehlých obcí
byl v červnovou neděli připraven výlet do zábav
ného parku v sousedním Německu.
Cílem byl Churpfalzpark v Loiflingu, nedaleko
Chamu. Jedná se o dětský zábavný park, kde se
ale i dospělí velice rychle, díky úžasné atmosféře
v celém areálu, dostanou do dětských let.
Ti, kdo se zájezdu zúčastnili, což byly děti s rodi
či nebo prarodiči, si den plný zábavy a smíchu
užily i díky vydařenému počasí. Zároveň by
všichni chtěli touto cestou poděkovat řidiči po
hodlného autobusu, Tomášovi Šimkovi, který vy
šel vstříc všem prosbám pořádajícímu sboru
SDH Stanětice a přáním zúčastněných.
Hanka Hoffmannová

Kdyňsko
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Co se děje v infocentru

Císařské slavnosti ve Kdyni počtvrté
V sobotu 9. července se v zahradě u Muzea
příhraničí ve Kdyni konaly opět po roce Cí
sařské slavnosti. Kdyně si tak připomněla
návštěvu císaře Františka I., který zavítal do
Kdyně v roce 1812, aby si prohlédl město
a místní textilní manufakturu.
Už před osmou hodinou ranní čekali první
stánkaři před branou parku Muzea příhraničí.
Úderem osmé se otevírá brána a začínají stavět
své stánky a přijíždějí další čeští prodejci – občerstvení, klobásy, langoše, nudle, medovina,
dřevěné výrobky, náušničky a korálky, ražené
mince, skákací hrad a další. Program Císařských
slavností začal v 11 hodin kejklířskou dílnou,
výukou dobových tanců, zbrojmistr Malíček
předvedl zbroje a zbraně.
Ve 13 hodin se mnoho lidí shromáždilo
u hlavní brány parku, aby zde přivítali císaře
Františka I. s doprovodem. Poté o této významné události promluvil z pódia starosta města
Kdyně Jan Löffelmann. Před půl druhou odpoledne pokračoval další program. Družina Chůdadlo předvedlo pohádku pro děti s obřími loutkami, skupina Glaudius mělo humorné vystoupení, spolek Balteus
předvedl divadlo a ukázku šermu a Srdcové eso divadlo a tanec.
Před osmou hodinou večer nestačily lavičky k sezení, hodně lidí po-

Dárek, který ozdobí, poučí a potěší:

Plastická mapa Českého lesa
K dostání v Turistickém informačním centru Kdyně

stávalo a čekalo na hlavní hvězdu večera, baviče Vláďu Hrona. Ten
zpíval a uměl napodobit hlasy českých i zahraničních zpěváků
(Waldemar Matuška, Karel Gott, Karel Zich, Elvis Presley, Bruno
Mars a další).
Přes tři stovky diváků bylo spokojeno s výkonem imitátora a baviče Vládi Hrona, neboť si potleskem vynutilo přídavek v podání
„italského zpěváka Umberto Tozziho“ (písně Ti amo, Tu a Gloria).
Na závěr slavností jsme zhlédli noční ohnivou show v podání skupiny Srdcové eso a družiny Chůdadlo. Po 22. hodině začali stánkaři
uklízet a balit. Deset minut před půlnocí odjížděl poslední stánkař,
zamkla se brána parku a můžeme se těšit v příštím roce na 205. výročí návštěvy císaře Františka I.
Ladislav Bureš, TIC Kdyně

Přijďte se bavit s dětmi
na ITEP 2016!
Odpočívat lze ve wellness i aktivně.
Ovšem s koncem léta nemusí nutně
skončit cesty za zábavou ani samotné
chvíle rozptýlení. Přijďte načerpat in
formace z oblasti dějin, zeměpisu, nech
te se inspirovat pestrou nabídkou mož
ností turistiky, tipů na výlety. Zastavte
se pro novou brožuru „Bavte se s dětmi
v Plzeňském kraji“ s více než 100 turis
tickými cíli v regionu. Přijďte si hrát,
soutěžit nejen ve skládání kelímků, ve
vědomostních turnajích, těšte se na kou
zelníka, zacvičte si dětskou jógu, žasně
te pod hvězdnou oblohou v nafukovacím
planetáriu a mnohem více.

Přijďte na ITEP 2016!

Slavnostní vernisáží byla ve výstavním sále Muzea příhraničí ve Kdyni zahájena výstava Figurální
ho porcelánu 18. a 19. století sběratele Josefa Haase. Více než sto vystavených exponátů bude ve
Kdyni k vidění až do 4. září.
Foto Vlastimil Hálek
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M

ladí rybáři
ivítězili

V

e dnech 10.–12. června proběhlo ve
Velkých Pavlovicích Mistrovství České
republiky juniorů a žáků v rybolovné technice, tzv. „casting sportu“, kterého se zúčastnilo tradičně i družstvo juniorů a žáků reprezentující ČRS Západočeský územní
svaz. Ve výběru měla místní organizace
ČRS Kdyně zastoupení čtyř závodníků
(J. Iha, J. Mathauser, K. Patková a D. Nejdl)
a trenéra Václava Váchala. Děvčata byla
opět úspěšnější než chlapci. Družstvo ve
složení K. Patková a S. Krausová (ČRS MO
Stříbro) a trenér V. Váchal obhájilo třetí
místo z loňského roku. Kateřina Patková se
stala mistryní republiky v disciplíně „zátěž
dálka jednoruč“ a přidala třetí místo v disciplíně „arenberg“.

Zatímco jiní si užívají volna či dovolených, nastoupilo v sobotu ráno v osm hodin pět žen a stejný po
čet mužů, aby vyčistili zarostlé betonové žlaby podél cest v obci, hlavně kolem rybníka na návsi a
uklidili prostory kolem dětského hřiště. Ke slovu přišly motyky, lopaty i hrábě a jakkoliv se tento úkol
zdál splnitelný za dvě hodiny, pracovali všichni intenzívně až do oběda. Výsledkem je zprůchodnění
odtokových žlabů, což při letošních prudkých deštích není tak docela od věci.
Zdeněk Huspek

BAZAR – ZASTAVÁRNA
PRODEJ / VÝKUP použitého spotřebního zboží
Provozní doba – Út: 13–18 hod., Čt: 13–18 hod. a So: 9–12 hod.
Po telefonické dohodě možno i jinak.
Klatovská 167, KDYNĚ 34506, tel.: 602 932 942
Email: Realitykdyně@volny.cz

Povodeň v Úsilově jsme zvládli

Deštivé počasí a přívalové deště připravily ve dnech z 25. na 26. června ve večerních hodinách
mnohým občanům v Úsilově bezesnou noc. V nočních hodinách se ze dvou úsilovských rybníků
vylila voda ze břehů a vyplavila několik úsilovských usedlostí. Následující den, v neděli, se do
úklidu obce zapojili místní hasiči, zastupitelé obce a někteří občané. Všem, kteří pomáhali, představitelé obce děkují.
Miroslav Sláma, místostarosta obce Úsilov

K

atka Patková se navíc na základě nominačních závodů a juniorského MR v rybolovné technice kvalifikovala do reprezentačního týmu České republiky a zúčastnila se letošního mistrovství světa juniorů
pořádaného ČRS 21.–24. července v Bílině.
Kateřina byla na MS jako nováček a nevedla si vůbec špatně a při své premiéře vybojovala tři světové medaile. Kateřině se
podařilo dostat do rozhozu o medaile
v disciplíně muška skish, kde výkonem 85
bodů získala bronzovou medaili. V disciplíně muška dálka se stala mistryní světa, kdy
v rozhozu o medaile výkonem 47, 228 m
byla suverénně nejlepší. V disciplíně zátěž
dálka bojovala do posledního hodu o první
místo, ale v poslední sérii ji přehodila polská závodnice, Katka posledním hodem netrefila výseč, a tak se musela spokojit
s druhým místem.

Č

eská výprava byla velmi úspěšná, ze
čtrnácti udělovaných zlatých medailí
získala rovných deset.
J. Patka

Třetí družstvo juniorek s trenérem. Mistry
ně světa Kateřina Patková (vpravo).
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Sedm couvajících traktoristů v Libkově
Do soutěže se v sobotu 16. července přihlásilo sedm traktoristů a podle losu
vyjel jako první na okruh kolem návsi dlouhý 550 metrů Jiří Červený z Úsilova,
jenž projel trať za 4 minuty 58 sekund, a tím nasadil laťku tak vysoko, že ji nepřekonal ani jeho největší soupeř Radek Němeček z Libkova, který startoval jako poslední. Letos časem 5:04 obsadil druhou příčku a nevyplnily se tak předpovědi, že to nejlepší je vždycky naposled. Všechny ročníky couvání jsou
ovšem kláním přátelským a zrovna tihle dva borci se na prvním místě téměř
pravidelně střídají.
Na louce vedle rybníka souběžně probíhala výstava veteránů všeho druhu –
vojenskou technikou americké armády počínaje a malými motocykly Jawa 050
pionýr konče.
Po vyhlášení vítězů závodu v couvání a předání pohárů, věcných cen věnovaných sponzory a finančních odměn absolvovali veteráni dvě kolečka jízdy za
nadšené pozornosti diváků, jimž nevadil ani kouř z výfuků z doby, kdy katalyzátor bylo neznámé slovo.

Vítěz letošního ročníku Jiří Červený z Úsilova převzal pohár z rukou
starostky Libkova Barbory Černé.

Jako každý rok zajistili pořadatelé kvalitní občerstvení, zastřešené posezení
a hudební doprovod skupiny Relax, která na závěr večera zahrála k tanci na parketu na rybníce, a tak více než 450 platících diváků a dalších víc než sto účastníků výstavy veteránů mělo v sobotní podvečer o dobrou zábavu postaráno.
Zdeněk Huspek

Vzpomínky z první světové války (4)
Vzpomínky, pocity a myšlenky kdyňské
ho rodáka a pekaře Josefa Schleise, č. p.
152, z jeho deníčku zpracoval M. Beneš.
30. 1. 1919 Měsíc chýlí se ku konci a
s ním zase nové pověsti. Že prý se v Čechách
zmáhá bolševismus, a zase že prý co nejdříve pojedeme na slovácko. Dnes byli jsme na
vycházce, na hoře nad námi je veliký kříž na
památku zemětřesení v roce 1915. Šli jsme
přes město, které dosud leží v troskách,
v kterých je dosud asi 8 000 lidí pohřbeno.
Z hory je rozhled na město a celou rovinu
kolem Averana a též na druhou stranu horského pásma, kdež bývalo jezero. Je to rovina ověnčená vysokými horami, lidskou rukou byl zřízen tunel, kterým se odvodnilo jezero a nyní je zde viděti rovinu s několika
vesničkami a polmi, kde již je viděti, že se
pracuje (připravují k jarní setbě).
5. 2. Stále se těšíme na chvíli našeho odjezdu. Dosud však marně. Je zde sníh, a tak
naše cvičení omezili se na prostná v barákách a tím delší zdá se ten den býti. Menáž
a fasunky jsou čím dál tím menší.
18. 2. Poslední dobou zlepšil se trochu
náš materiální život. Je nyní často (skoro
denně) maso. Též zima nyní trochu polevila,
jinak je vše při starém.
20. 2. Na dnešek měl jsem nepokojnou
noc. Zdálo se mě, že jsem byl doma, že cestou po náměstí jsem onemocněl, biv zemřelým lékařem Weislem ošetřen a dopraven
domů. Doma ošetřovala mě matka, ale tak
bez zájmu o mojí nemoc, tak nemateřsky
a přece jako stroj nemluvě konala svoji po-

vinnost. To mě zabolelo, a tak začal jsem ze
sebe shazovati přikrývky. Dále jako bych byl
četl již dříve knihu mého vlastního života
a nyní neznámý hlas mi ji dočítal. Tu si myslím, 5 let války jsi přestál a nyní, kdyby ti
mohl nastati klidný život, máš zemříti? Pak
probuzení. Zima mnou lomcuje, rychle se
oblékám, nemohu se však ani na nohy postaviti, konečně se znovu zabalím do dek
a do rána již neusnu. Ráno jdu k lékařské
přehlídce, kterou ani kritizovati nechci. Dostanu dva prášky a den volna, a sotva stojím
na nohou.
21. 2. Ač nemocen, raději jdu na cvičení,
odpoledne však musím domů, neboť sotva
lezu.
22. 2. Jdu zase k lékařské prohlídce a ač
mě je lepší, jsem odeslán na marodku. Mám
již jen 37,5 stupňů horečky.
27. 2. Následující dny horečka žádná.
2. 3. Jdu z marodky k rotě zase zdráv se
třemi dny volna.
8. 3. Sobota, velice teplo, člověk se leností
sotva hýbe. Co z nás bude, zda se těšíme na
návrat do vlasti, slibujeme si, jak budeme
pracovat, žít jen pro práci a zatím asi přijedou domů lenoši. Dlouhou chvílí bych se zde
ukousal a přece není na práci chuť.
16. 3. Pořádá se veřejné cvičení, které je
pěkně provedeno. Pořad: prostná, hry, cvičení s tyčemi, rohování – skupinky a velká
skupina. Je zde dosti návštěvníků civilních
i z Říma i italské důstojnictvo. Vše končí
nadšenými projevy. Též se vysloví bratr Šeba, že jsme druzí na řadě k odjezdu, který
v nejbližších dnech má začíti. Na nás by při-

šla řada asi koncem měsíce. Zpráva ta nás
nejvíce potěší a je věrohodnou.
22. 3. Obdržel jsem dopis z domova, chvěje se otvíral jsem jej, obávaje se, by po dlouhé
době nedošly mě zprávy zarmucující. Zatím
však jsem se potěšil, že ve zdraví budu se
moci shledati se všemi svými drahými.
24. 3. Den před odjezdem. Každý se připravuje na cestu s veselou myslí, těše se na domov. I já tak tím veseleji, že došla mě zpráva
z domova tak, že bez starosti, bez obav o svoje milé, o jejich zdraví, budu se vracet domů.
O třetí hodině jsme na nádraží a o čtvrté již
odjíždíme. Jedeme tou samou cetou, kterou
jsme přijeli. Cestou pozorujeme moře, které
je 26tého ráno trochu rozbouřené, později se
utiší, jen malé vlnky hrají na něm různé barvy. Den je krásný slunný. Jarem probouzí se
příroda, na stromkách zrají pomeranče a svatojánský chléb ukazuje již své plody. A jak
nám je blaze při myšlence, že za krátko uvidíme milou domovinu a své milé.
27. 3. O polednách dorazíme do Verony,
kdež nás prvně vítají matky tamní s pomeranči a různými pochoutkami. Jsme ubytováni v kasárnách a 29tého máme jeti dále.
28. 3. Prohlídka města. Je zde viděti různé
staré stavby, zvláště bývalá starostavba arény je zajímavá. Něco podobného římského
kolosea. Má asi přes 40 stupňů spádu a je asi
25 metrů vysoká. Hlavní okolní stavba však
již zmizela až na malou část. Stavba je většinou z velkých kvádrů. Ve vnitřním ochozu je
mnoho místností, kde stojí mnoho uměleckých soch a sloupů. Vše však v nepořádku,
jak je u Italů zvykem.
Pokračování příště
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Když je les pohádkový a navíc v Dlažově
Pohádkový les je oblíbená akce ke Dni dětí,
kterou v první červnovou neděli pořádali hasiči
SDH okrsku Dlažov.
Pro všechny děti a rodiče byla připravena
„cesta necesta“ lesem pod rozhlednou sv. Markéty, kde jednou za čas ožívají pohádkové postavy. Na malé i velké čekala spousta úkolů a
překvapení. U Mata a Pata se zatloukaly hřebíky,
Červené Karkulce děti pomáhaly sbírat rozsypané jahody a borůvky, Krakonoš prověřil zna-

REALITY KDYNĚ
Prodej, pronájem,
výkup nemovitostí.
Příprava nemovitostí
k prodeji.
Zajišťujeme opravy nemo
vitosti před prodejem,
kompletní vyklizení popř.
úpravu pozemku.
Provozní doba:
Úterý 13–18 hod.
Čtvrtek 13–18 hod.
Sobota 9–12 hod.
Po telefonické dohodě
možno i jinak.
Klatovská 167,
Kdyně 345 06
Email:
Realitykdyne@volny.cz
telefon: 602 932 942

losti o přírodě, u Manky a Cipíska na vše ostražitě dohlížel loupežník Rumcajs, čarodějnice testovaly letecké dovednosti na koštěti, Křemílek
s Vochomůrkou přehazovali lívance, … Více než
70 dětí prošlo 15 večerníčkovými pohádkami.
Prohlédly si pravé indiánské teepee, zbraně
a vyzkoušely si střelbu z luku. Za splněné úkoly
i za snahu byly děti odměněny bonbóny, balónky, omalovánkami, perníčky, jablíčkem či párkem v rohlíku. Na konci cesty jim běhařovští ha-

siči připravili na hřišti překvapení – bohatou bílou pěnu, ve které si mohly zařádit a rodiče si
zatím „zarelaxovali“ u stánku s občerstvením.
K tomu, aby se takový pohádkový les povedl,
není nutné mít super počasí (může být i zataženo). Stačí mít kolem pěkné prostředí, krajinu
a hlavně hóóódně ochotných lidí, kteří obětují
svůj volný čas, potěší malé holky a kluky a připraví pro ně nezapomenutelné odpoledne. A to
všechno u nás máme.
Radka Němcová

Vodnický den v Kolovči

Počasí opravdu přálo všem, kteří se první červnovou sobotu zúčastnili Vodnického dětského
dne v Kolovči v prostorách kolem školy. Den, na který se děti vždycky těší, zorganizoval oddíl volejbalu TJ Slavoj ve spolupráci s pionýry, hasiči a městysem. Na programu bylo celkem jedenáct
různých soutěží pro děti a za každé splnění dostaly razítko. Když získaly 11 razítek, šly si pro odměnu. Doprovodnou akcí bylo malování různých zvířátek či strašidel na obličej a tvarování dlouhých úzkých balonků podle přání dětí.
Překvapením bylo vystoupení dvou členů skupiny historického šermu KARSEN ze Staňkova,
kteří předvedli historické palné zbraně i s výkladem a pořádně hlučnými výstřely. Završení tohoto dne bylo v režii hasičů. Nejprve nejmenší hasiči předvedli svůj taneček a ti trochu starší všem
ukázali, jak ovládají hadice a uhasili hořící stavbu z krabic. A nyní přišla již netrpělivě očekávaná
pěna, ve které se děti opravdu vyřádily.
Jana Bartáková, foto Petr Dolejš
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l 20. 8. Koloveč, výstava vete-

SRPEN
l 6. 8. Chodská Lhota, Ev-

ropská výstava chodských psů
na fotbalovém hřišti v Ch. Lhotě
l 6. 8. Brnířov, 33. ročník re-

cesistického závodu „Brnířovskej parez”, start v 15 hodin, po
vyhlášení vítězů „Lidová muzika” ve stanu, od 20.00 hod hraje
„Olympic revival Domažlice”
l 13. 8. Mrákov, Chodská hyj-

ta, od 14:30 hodin v areálu TJ
Sokol
l 13. 8. Chodská Lhota, fot-

balový turnaj, memoriál Václava Koutníka od 10 hodin
l 20. 8. Koloveč, Kolovečský

trojboj - 4. ročník v areálu Staré
cihelny od 12:30 hodin.
Večer taneční zábava: od 18.00
do 20:30 hodin Ukradený vjecy
a od 21 hodin DOA rock.

ránů od 11 do 13 hodin, v parku
u školy
l 20. 8. Brnířov, 11. ročník
„Brnířovská šlapka”, start závodu ve 12 hodin, po celou dobu
konání hraje živá muzika až do
rána
l 21. 8. Koloveč, Kolovečská
pouť - pouťové atrakce, fotbalové zápasy, chovatelská výstava,
stánky
l 21. 8. Kdyně, představí se
orchestr Ježkovy stopy od 17
hodin v parku Muzea příhraničí
l 27. 8. Mezholezy, dětský
den, loučení s prázdninami od
15 hodin
l 27.

8. Kdyně, centrum
Ouško, Babi, dědo pojď si hrát
III. od 14 hodin

ZÁŘÍ

KINO

l 3. 9. Mezholezy, pivní slav-

nosti od 15 hodin

Kdyně

l 8. 9. Kdyně, vernisáž výsta-

vy velkoformátové fotografie
z okolí Kdyně, autor MUDr.
Karel Iha, 17 hodin v sále muzea
l 15. 9. Kdyně, KPH, Jitka

Nováková-Vilímcová housle,
Vladislav Vilímec klavír, od 19
hodin v sokolovně
l 28. 9. Chodská Lhota, branný závod mladých hasičů od 9
hodin, SDH Chodská Lhota

ŘÍJEN
l 1. 10. Chodská Lhota, pou-

ťová zábava od 20 hodin v místní sokolovně. Zahraje BK
BAND

SRPEN
16.  17. 8. ve 20 h – Učitelka
19.  20. 8. ve 20 h – Jak básníci čekají
na zázrak
23.  24. 8. ve 20 h – Teorie tygra (ČR)
26.  27. 8. ve 20 h – Rodinný film
30.  31. 8. ve 20 h – Tajemství pouze
služební

ZÁŘÍ
2.3. v 17 h – Kung Fu Panda
6.7. ve 20 h – Nikdy nejsme sami
9.10. v 17 h – Zootropolis: Město zvířat
13.14. ve 20 h – Jak se zbavit nevěsty
20.21. ve 20 h – Lída Baarová
24. ve 20 h – Vlk z královských Vinohrad
27. ve 20 h – Prach
30. ve 20 h – Seznamka

Jumperčata
se loučila
V polovině června se uskutečnilo ve sportovní hale ve Kdyni rozlou
čení se školním rokem společně s Lenkou a Renatou a s jejich Jum
perčaty. Tato hodinka byla opravdu nezapomenutelná, plná radosti,
emocí a nadšení. Všechny děti chtěly ukázat, jak se za ten rok nauči
ly skákat. Na konci hodiny rozdal žabák JAK všem dětem vysvědčení
a malý dárek. Všichni se těšíme na setkání o prázdninách.
Renata Pešťáková

Chodská bůta po devětadvacáté
Tradičního pochodu v Chodské Lhotě, který se koná vždy třetí sobotu v květnu, se zúčastnilo 830 turistů ze širokého okolí, z oho 670 pěších a 90 cyklistů, dalších 70 lidí
přišlo do samotného cílového stanoviště v Lomečku.
Dorazili účastníci nejen z Plzeňského kraje, ale také třeba rodiny ze Středočeského a
Jihočeského kraje. Tratě o délce 8,15 a 20 kilometrů a cyklotrasy dlouhé 20 a 50 kilometrů nabízely účastníkům požitek z krásné krajiny s výhledem na Šumavu, Český les
a Bavorsko.
Nejstarší účastnicí byla Miluše Mikolášová z Hluboké u Kdyně a nejstarším mužem byl
její manžel Josef Mikoláš, narozený v roce 1929. Předseda zahrádkářského spolku
v Chodské Lhotě Miroslav Bayer jim oběma předal keramickou botičku. Keramickou
bůtu předal také člence zahrádkářského spolku Marii Kutilové u příležitosti jejího významného životního jubilea. Kutilová je stále činnou členkou spolku, pomáhá především svým kuchařským uměním a prodejem ve stánku. Další oceněná aktivní členka je
Jaroslava Vrbová, která pomáhá při brigádách. Poslední oceněný keramickou botičkou
pak je Miroslav Zajíc, který není členem spolku, ale vždy s ním ochotně spolupracuje.Zahrádkáři děkují všem účastníkům za podporu a věrnost pochodu a rovněž
všem, kteří pochod pomáhali organizovat. V roce 2017 nashledanou třetí májovou sobotu na 30. ročníku pochodu CHODSKÁ BŮTA.
V. Jägerová, zahrádkáři
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Návštěva skládky v Černošíně
Všerubští školáci využili možnost navštívit skládku v Černošíně a na vlastní oči vidět,
co se vlastně děje s odpadky, které vyhazujeme do kontejnerů. Zhlédli naučný doku
ment, viděli třídící linku a dověděli se, co vše se vyrábí z recyklovaného plastu, skla i pa
píru, a proč je tedy důležité odpad třídit. Vždyť recyklované výrobky využíváme téměř
každý den a některé máme i na sobě. Při obhlídce skládky viděli, jak netříděný odpad
vytváří obrovské hromady, které se sice časem zavezou zemí a zazelená se na nich trá
va, ale pod povrchem stále zůstanou odpadky, které se budou rozkládat desítky let
a našemu životnímu prostředí jistě neprospějí. Uvědomili si, že pokud každý z nás ne
bude odpad co nejvíce třídit, mohl by nás časem zavalit a hodně poškodit naše životní
prostředí. A to bychom si jistě nepřáli. Na závěr exkurze dostal každý drobné dárky
a plni dojmů jsme se vraceli domů s přesvědčením, že od nás se na skládkách netříděný
odpad bude objevovat v co nejmenším množství.
Renata Reifová

Okrsková soutěž hasičů v Sedlicích
V obci Sedlice proběhla okrsková soutěž hasičů. Zúčastnilo se 22 družstev z přilehlých obcí.
Soutěžilo se celé odpoledne v příjemném prostředí, nechybělo dobře zorganizované občerstvení, které bylo v horku velmi důležité. V pozdních odpoledních hodinách soutěž skončila.
Zlato si vezly domů Oprechtice, a to muži, ženy,
i děti. Další medailové pořadí bylo následné:
Muži 2. Oprechtice str., 3. Zahořany
Ženy 2. Zahořany, 3. Bořice
Děti 2. Stanětice, 3. Hříchovice
(hh)
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Každý les byl pohádkový

(zh)

V Úsilově se hrály pohádky v lese podruhé. Zástupci Sokola děkují všem
dobrovolníkům, kteří uspořádali dětem hezké odpoledne.
(tr)

Kdyňský pohádkový les každoročně pořádá Pionýrská skupina Safír Kdy
ně a na tom letošním se spolupodílelo celkem 51 organizátorů, kteří obsa
dili celkem 16 stanovišť.
(vř)

Osmdesát dětí se na dobrodružnou lesní vycházku vydalo v Chodské
Lhotě.
(vj)

V Dlažově, stejně jako v Kolovči, se děti brodí pěnou.

První běh pionýrského tábora Jitřenky ze Kdyně pod vedením Ivanky
Mochurové na Zelené Lhotě. A za rok prý zas!
(im)

Sokolové pořádali Pohádkový les v Loučimi.

(pn)

