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Kdyňsko pod sněhem

Rybník na horní návsi v Chodské Lhotě v době tuhé zimy. Miroslav Jäger

Několikadenní mrazy zlákaly bruslaře na zamrzlý rybník Jordánek
v Kolovči.
Petr Dolejš

Černíkovské děti přijely sáňkovat do Hluboké.

Sylva Heidlerová

Ledová Loučim. Schody do nebe? Nikoliv, jen ke kostelu. Ale odtamtud už je
do nebe docela blízko!
Zdeněk Huspek
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Vánoční stopovačka
Stejně jako jiné organizace musela i Pio‐
nýrská skupina Safír Kdyně přerušit svojí
činnost. Vedoucí ale neseděli doma se za‐
loženýma rukama a v prosinci připravili
pro děti bezkontaktní Vánoční stopovač‐
ku. Na cestě smě‐
rem k houpačkám
bylo ukryto sedm
schránek s jedno‐
duchými
úkoly,
které bylo možné
najít podle nakres‐
lených plánků. Děti
cestou zpívaly oblí‐
benou koledu, daly
si novoroční před‐
sevzetí, dělaly de‐
set dřepů pro za‐
hřátí a také si mu‐
sely vzpomenout
na tři vánoční zvy‐
ky, jména tří králů
a na ptáčky, kteří
v zimě přilétají na
krmítko. Posledním úkolem bylo stopová‐
ní divokého prasete, jehož stopy bylo tře‐
ba rozeznat od stop liščích a bažantích.
Správná cesta zavedla děti do lesa, kde už
snadno našly ukrytou truhlu s pokladem.

Vedle ozdob, bonbonů a vánočních po‐
hlednic udělaly dětem asi největší radost
svítící rohy. Kousek od pokladu byl také
krmelec, kam děti nosily jablíčka, mrkev,
seno, kukuřici, kaštany nebo třeba lojové
koule pro ptáčky.
Hru bylo možné
navštívit od so‐
botního odpoled‐
ne až do Štědrého
večera, největší
nával byl ale o ví‐
kendu. Děti se vy‐
daly na trasu bez
ohledu na ošklivé
počasí, často za
doprovodu rodi‐
čů, prarodičů ne‐
bo psích kamará‐
dů. Celkem se
rozdalo 148 cen a
na facebook PS
Safír dorazily de‐
sítky fotografií a
spokojených komentářů. Všem moc děku‐
jeme za účast a podporu a v novém roce se
těšíme na setkání na některé z našich pra‐
videlných akcí.
Pavla Hrubá
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Charita
v Zahořanech
Každým rokem ženy ze spádových obcí
Zahořan shromáždí již nepotřebné a
nepoužívané oblečení, boty a hračky,
které se postupně nahromadí ve staně‑
tické knihovně.
Veškeré vyprané a složené věci jsou
poté připravené k převozu. Odtud si je
odveze Diakonie Broumov do svého
centrálního skladu, odkud věci dále
putují do azylových domů, dětských do‑
movů nebo k lidem ve finanční tísni. Do
této sbírky se v našem okrese zapojuje
mnoho obcí, většinou pod záštitou obe‑
cních úřadů.
I přesto, že jsou ve většině obcí celoroč‑
ně k dispozici kontejnery na textil, ne‑
vylučují se se sbírkami na charitu. Vě‑
říme, že tato malá pomoc udělá v této
době radost všem obdarovaným, kteří
tuto pomoc potřebují a ocení ji. OÚ Za‑
hořany připravuje sbírku pro charita‑
tivní účely a jakmile bude svoz aktuál‑
ní, budou informovány všechny spádo‑
vé obce.
Hanka Hoffmannová,
zastupitelka obce Zahořany

Plán investic ve Kdyni
Místní komunikace Pod Korábem II a Na Skalce
Plánovaná výstavba místních komunikací se nachází ve východní a západní okrajové části
města Kdyně. Komunikace Pod Korábem II je napojena přes místní komunikaci Pod Korábem
na silnici II/184. Komunikace Na Skalce bude navazovat na místní komunikaci – ul. Šmídova.
Komunikace budou zajišťovat příjezd k zástavbě v nově vzniklých obytných zónách. Obě ko‐
munikace jsou v obytné zóně řešeny jako místní komunikace funkční třídy D1 – zklidněná
komunikace. Tomu odpovídá i jejich šířkové uspořádání, směrové vedení a další prvky. Poby‐
tová funkce těchto komunikací převládá nad funkcí dopravní. Výše investičních nákladů se
bude pohybovat kolem 5,5 milionu Kč. Výstavba je plánována na základě výsledku výběrové‐
ho řízení na zakázku malého rozsahu na květen 2021.

Revitalizace cvičné školní kuchyňky – MZŠ Kdyně
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky na MZŠ Kdyně. To bude zajištěno modernizací
učebny gastronomie. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku a žáky bude
více motivovat ke studiu. Navíc zkvalitní a zefektivní výuku pomocí moderních interaktivních
technologií a umožní rozšířit výuku o moderní způsoby a metody. Projekt řeší problém nedo‐
statečné vybavenosti základní školy pro vzdělávání v oblasti gastronomie. Současná vzděláva‐
cí kuchyňka, která se na ZŠ nachází, neposkytuje žákům dostatečnou úroveň vzdělání. Pomůc‐
ky používané při výuce jsou již vzhledem k současným požadavkům žáků i učitelů zastaralé a
vzhledem k technické úrovni a možnostem i značně nemoderní. Žáci tak nemohou být vzdělá‐
váni za pomoci moderního vybavení, které je na ostatních školách již standardem, a jsou nu‐
ceni pracovat s neefektivním vybavením, které nepřispívá ke zvyšování jejich praktických a
teoretických dovedností. Celkově dojde k rekonstrukci cvičné kuchyňky včetně nutných sta‐
vebních úprav, pořízení schodolezu a vybudování bezbariérového WC pro zajištění bezbarié‐
rového používání objektu. Investiční náklady projektu se pohybují okolo 1,7 milionu Kč a bu‐
dou spolufinancovány za podpory Integrovaného regionálního operačního programu.
Ing. arch. Ivan Šach, vedoucí OSMaI MěÚ Kdyně
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Závěr roku přinesl významné změny
Rok 2020 přinesl pro mnohé spoustu
otázek, omezení a změnu životních návyků.
Až v budoucnu zjistíme, jaký dopad měla
školám odepřená prezenční
výuka. Zda tento výpadek
žáci i studenti dokáží doho‐
nit nebo to významně po‐
znamená jejich životní příle‐
žitosti.
Chybí osobní příklad, vše
se řeší on‐line, distančním
způsobem a pomocí sociál‐
ních sítí. Téměř není možné
se vzájemně potkat.
Osobně nečekám zvláště
se stávajícím ministerstvem
zdravotnictví, že dojde k ně‐
jakému rychlému opaku.
Přesto se od 1. ledna mnoho věcí změnilo.
V našich končinách např. i to, že domažlický
okres se docela významně „scvrknul“ a ztratil
Holýšovsko, které do našeho okresu patřilo 80
let. Nemám z toho žádnou radost, protože to
bude znamenat oslabení. Jak velké, uvidíme.
Ti, kteří přišli se zajištěním tzv. skladebnosti
správních území, si neuvědomují, že udělat čá‐
ru na mapě je sice jednoduché, ale zároveň se
tím oslabí léta budovaná identifikace občanů
se svým okresem.
Přání většiny starostů Holýšovska bylo sice
vyslyšeno, ale kdo se ptal ostatních obcí? Byl

jsem připraven pomoci, ale proti většinové vů‐
li starostů obcí Holýšovska určitě jít nemohu.
Z mé strany je tedy na místě jim přát, aby se
Holýšovským vedlo na území
spíše uměle vytvořeného
okresu Plzeň‐jih dle jejich přá‐
ní. Nadšený z toho však nej‐
sem a asi nikdo z té zbývající
části domažlického okresu.
Velkou změnou pro občany
v produktivním věku je pak
tzv. daňový balíček.
Byl v podobě zrušení su‐
perhrubé mzdy přijat na po‐
slední chvíli. Senát pak za‐
chraňoval, co se dalo. Výsled‐
kem je významné snížení da‐
ňového zatížení příjmů ze zá‐
vislé činnosti.
Po zásahu Senátu to nebude nakonec zna‐
menat nějaký silný propad příjmů samospráv.
Dokonce vedle daňových poplatníků budou
samosprávy tím, kdo v budoucnosti nejvíce zí‐
ská.
Kladu si ale otázku, zda se to úplně nevyklo‐
nilo na jejich stranu. Statické výpočty minis‐
terstva financí sice tuto hypotézu nepotvrzují,
ale uvidíme reálná čísla. Minulý rok totiž nako‐
nec z hlediska výnosů daňových příjmů nebyl
tak strašný, jak ministerstvo financí ještě před

Investice v Chodské Lhotě
Obec Chodská Lhota má v plánu pro rok kládají ve výši 700.000 Kč.
V roce 2020 byla dokončena projektová do‐
2021 několik investičních akcí.
Především bychom chtěli provést rekon‐ kumentace a stavební řízení u projektu na nový
strukci stávajícího volejbalového hřiště, které je rybník v prostoru tzv. Příbulek na dolním okraji
již v nevyhovujícím stavu a změnit ho na víceú‐ obce u fotbalového hřiště. Rozloha rybníku bu‐
čelové multifunkční hřiš‐
tě. Sportoviště se nachází
v horní části obce. Celko‐
vá výše investice je
1.460.000 Kč. Požádali
jsme o dotaci ve výši
70 % z programu „Pod‐
pora obnovy a rozvoje
venkova“ vyhlášeného
Ministerstvem pro míst‐
ní rozvoj ČR.
Dalším projektem rea‐
lizovaným v letošním ro‐
ce bude vrtaná studna
pro zásobování vodou
zázemí fotbalového hřiš‐
tě. Celková částka projek‐
tu je 160.000 Kč a bude
Hřiště v Chodské Lhotě určené k rekonstrukci.
hrazena z rozpočtu obce.
U obecního úřadu se během prvního pololetí de 1 ha. Zastupitelstvo obce schválilo v letošním
vybuduje dřevěný přístřešek určený pro parko‐ roce podání žádosti o dotaci ve výši 70 % uzna‐
vání a skladování techniky pro údržbu veřej‐ telných nákladů. Obdrží‐li obec dotaci, se stav‐
bou rybníku by se mohlo začít v listopadu 2021
ných ploch. Cena stavby bude 100.000 Kč.
Pokračují práce na projektu nových staveb‐ a dokončen by byl v roce 2022. Náklady na stav‐
ních parcel u silnice na Výrov. Náklady na do‐ bu jsou 6.000.000 Kč.
Ing. Miroslav Jäger, starosta obce
končení projektu a zasíťování parcel se předpo‐

koncem roku avizovalo. Problémy ale bude mít
jistě státní rozpočet.
Položme si otázku, zda v normální době by
bylo možné takovou zásadní daňovou změnu
provést. Stěží. Naráželo by to na boj minister‐
stva financí a dalších vládních resortů o kaž‐
dou potenciální korunu. Teď musí stát vystačit
s méně penězi. Možná, že ho to paradoxně po‐
hne ke změnám. Tyto změny však nesmí vy‐
ústit v naprostý útlum podpory všech nezis‐
kových aktivit.
Současná situace snad nejvíce postihla ty
oblasti, které se bez diváka či posluchače ne‐
obejdou. Bez kultury lidé sice mohou přežívat,
ale nemohou plnohodnotně žít. Jen doufám, že
si to ministr zdravotnictví i slovutné dámy
a páni epidemiologové také uvědomí.
Sluší se poděkovat všem, kdo se v minulém
roce ze všech sil snažili a snaží pomáhat dru‐
hým. Těch, které by bylo na místě jmenovat, je
mnoho. Určitě jsou to zdravotníci, sociální pra‐
covníci, zástupci samospráv, ale i třeba ti, kdo
se snaží i při stávajícím omezení dodávat li‐
dem optimismus a přinášet jim alespoň trochu
kulturních zážitků. Jen si přejme, aby omezení
netrvalo věčně, ani dočasně na způsob pobytu
cizích vojsk na našem území po roce 1968.
Bez silnější občanské aktivity se to ale zřej‐
mě neobejde.
Ing. Vladislav Vilímec,
senátor Parlamentu ČR

Vzdělávání
pedagogů
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdě‐
lávání II (MAP II) probíhá online, ale
rozhodně nepolevuje ve vzdělávání pe‐
dagogů. Od začátku roku proběhly
semináře zaměřené na polytechnickou
výchovu a školní zralost předškolních
dětí, kterých se zúčastnilo téměř 50
účastníků z řad učitelů i rodičů.
Rodiče se v letošním roce začali výraz‐
něji zapojovat i do pracovních skupin,
které se na svých lednových jednáních
zabývaly mimo jiné nastavením priorit
a cílů, které mají vést ke zkvalitňování
vzdělávání.
K výsledkům jejich práce se má možnost
vyjádřit kdokoli z vás. Najdete je na
www.map.masceskyles.cz. Návrhy na
změny a připomínky můžete sdělit e‐
mailem na map.masceskyles@email.cz.
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Nové parcely ve Všerubech a na Hájku
Ve Všerubech a Hájku vzniknou nové parcely.
Městys Všeruby nechal zpracovat 5 územních
studií, jejichž cílem je stanovit podrobnější regu‑
lace v území a vymezit návrh konkrétních opat‑
ření v daném území. Po zaregistrování územních

možných funkčních systémů v daném území a po‑
čítají celkem s možností výstavby 48 rodinných
domů a 17 řadových domků. Například Územní
studie Všeruby I. počítá se stavbou 11 rodinných
domů a 17 řadových domů, Územní studie Hájek

tury. Třeba celkové náklady na zpracování těch‑
to studií se vyšplhaly na bezmála tři čtvrtě mili‑
onu korun, z toho finanční dotace činila
321 860,00 Kč. Zastupitelé městyse věří, že se jim
tímto krokem podaří alespoň částečně zvrátit
trend stárnutí obyvatelstva v malých obcích.
Městys Všeruby plánuje poskytnout první parcely
zájemcům na přelomu roku 2021/2022. Více in‑
formací naleznete na stránkách městyse Všeruby
www.vseruby.info a na FB městyse Všeruby.
Městys Všeruby

Tříkrálová kasička
V budově Obecního úřadu Chodská
Lhota byla umístěna od 5. 1. do 22. 1.
2021 tříkrálová kasička. Děkujeme
všem, kteří na Tříkrálovou sbírku při‑
spěli.
Miroslav Jäger, starosta obce

Obytná zóna
za hřištěm
studií na odboru územního plánování v Domažli‑
cích budou územní studie sloužit jako závazný
dokument pro rozhodování v daném území a
z části pak i jako podklad ke změně Územního
plánu Všeruby.
Zpracované územní studie řeší úpravy a rozvoj

Kulturní servis
ÚNOR
v 13. 2. Nová Ves, Masopust. průvod obcí
v 13. 2. Chodská Lhota, Masopustní prů‐
vod obcí
v 20. 2. Nová Ves, Dětská maškarní dis‐
kotéka

BŘEZEN
v 13. 3. Chodská Lhota, MDŽ v místní So‐
kolovně
v 27. 3. Libkov, pohádková Noc s Ander‐
senem, od 14.00 hod., Místní knihovna
Libkov
v 28. 3. Nová Ves, Velikonoční tvoření pro
děti

DUBEN
v 24. 4. Chodská Lhota, Vítání občánků
v 30. 4. Nová Ves, Stavění máje, lampio‐
nový průvod
Konání akcí závisí na příznivé
epidemiologické situaci.

s výstavbou 15 rodinných domů a studie obytné
zóny „Za hřištěm“ ve Všerubech se stavbou 8 ro‑
dinných domků.
Městys Všeruby každoročně investuje nemalé
částky do rozvoje území, občanské vybavenosti,
dostupnosti služeb a kvality veřejné infrastruk ‑

Jak v únoru do Bavor?
Situace v sousedním Bavorsku a nová pravidla pro cestu tam od 24. ledna
Vzhledem k situaci s počty nemocných a denními počty nakažených covidem‑19 v ČR zařadí
Spolková vláda od 24. ledna 2021 ČR na seznam vysoce rizikových zemí. Mění se proto pravid‑
la pro vstup na území Německa.
Osoby, které v uplynulých 10 dnech navštívily takovouto zemi, musí mít test s sebou při příjez‑
du. Pokud jedou hromadnou dopravou, musí test předložit již dopravci.
Výjimky:
Osoby, které vysoce rizikovou zemí pouze projely bez zastávky.
Osoby, které Německem pouze projíždějí.
Osoby pracující v dopravě pro pobyt do 72 hodin.
Pendleři nejsou v této verzi nařízení zařazeni mezi výjimky, tzn. budou muset mít do Bavorska
každé dva dny nový negativní test!
Omezení kontaktů bylo zpřísněno na setkávání pouze členů rodiny a jedné osoby z další do‑
mácnosti. Pendleři v některých okresech, např. Tirschenreuth, mají v současné době zákaz ja‑
kéhokoliv cestování mimo cestu do práce a zpět do bydliště, tj. zakázány i nákupy.
Cesta autem, spolujízda, je možná pouze za podmínek dodržení pravidel jako v jiných vnitř‑
ních prostorách, tj. rouška a odstup min. 1,5m. Pokud není možné dodržet odstup, je povolena
spolujízda pouze dvou osob z různých domácností. Řidič povinnost roušky nemá, ani povinnost
respirátoru FFP2 pro spolujezdce neplatí.
Platí povinnost nosit respirátory třídy FFP2 do obchodů a ve veřejné dopravě. (toto neplatí pro
děti do 15 let). Obyvatelé v „hotspotech“ (tzn. 7‑denní incidence nakažených vyšší než 200 na
100 000 obyvatel) se mohou pohybovat pouze v okruhu do 15 km od místa bydliště (počítáno
z hranice obce, či města). To neplatí pro cestu za nákupem, prací, či rodinou.
(red)
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Apiterapie má prapůvod v Prapořišti
Dne 30. března 1844 se v Prapořišti, v dom‐
ku č.p. 9, narodil Filip Terč, který se stal dokto‐
rem medicíny a zakladatelem moderní apitera‐
pie. Co to vlastně apiterapie je? Apiterapie
vznikla spojením včelařství s medicínou, jedná
se totiž o léčebné působení včelích produktů –
medu, pylu, mateří kašičky, propolisu, včelího
vosku, ale také včelího jedu. Apiterapie má
v dnešní době již dokonce celou řadu speciali‐
zovaných odvětví – od apifarmakologie přes
apirehabilitaci až po apituristiku, apigastrono‐
mii či apikosmetiku. Zkrátka a dobře – apitera‐
pie je důkazem léčivé síly včelích produktů,
o které byly ostatně přesvědčeny již naše ba‐
bičky i prababičky. Léčba apiterapií často na‐
stupuje na scénu v případech, kdy je „klasická“
medicína již krátká a nenabízí k léčbě pacienta
vhodná řešení ani potřebné výsledky. Sám Dr.
Filip Terč tuto léčebnou metodu objevil vlastně
docela náhodou díky své zálibě ve včelařství –
byl totiž nejen lékařem, ale také zapáleným
včelařem a dlouhodobě se potýkal s revmatis‐
mem. Díky svému koníčku zjistil, že po větším
počtu včelích bodnutí se jeho revmatické bo‐
lesti zmírňují a citelně se zlepšuje také hyb‐
nost kloubů. Začal se proto výzkumem těchto
vzájemných souvislostí a vlivem včelího jedu
na lidský organismus zabývat a později pomocí
této metody začal kromě sebe léčit i své pa‐
cienty. Výsledky léčení byly neuvěřitelné a daly
tak vzniknout právě moderní apiterapii.
Dr. Filip Terč žil prakticky celý život ve Slovin‐
sku, kam odešel ze studií medicíny ve Vídni.
Slovinci je uznáván nejen pro své objevy v obla‐
sti apiterapie, ale také pro svoji velkou angažo‐
vanost v nejrůznějších společenských aktivi‐
tách. Terč byl členem mariborské slovanské čí‐
tárny, alpinistou německého a rakouského hor‐
ského sportu, ale stál také v popředí Slovinské‐

Dotace pro obce
Plzeňského kraje
Jako každý rok i v roce 2021 mají obce Pl‑
zeňského kraje možnost zažádat o dotaci
v rámci Programu stabilizace a obnovy ven‑
kova Plzeňského kraje.
Dotační titul „Projekty obcí“ nabízí příspě‑
vek např. na opravu obecního úřadu, hasič‑
ské zbrojnice, školy, kulturního domu,
sportoviště, dětského hřiště. Druhý dotační
titul v rámci PSOV PK poskytuje dotaci na
náklady spojené s územními plány. Žádost
je nutné doručit v termínu od 3. 2. do 16. 2.
2021 do 12.00 pro dotační titul „Projekty
obcí“ a v termínu od 3. 2. do 10. 2. 2021 do
15.00 pro dotační titul „Územní plány“. Kro‑
mě PSOV vyhlásil Plzeňský kraj pro obce
spoustu dalších dotačních titulů, např. na
podporu péče o pomníky, válečné hroby a
pietní místa, v oblasti vodohospodářské in‑
frastruktury a další. Všechny informace
k dotacím z PK jsou k dispozici na
https://dotace.plzensky‑kraj.cz.
(red)

ho národního obrození. Slovinci se v rámci to‐
hoto procesu rozhodli vybudovat si, mimo jiné
i po vzoru českého území, v Mariboru svůj ná‐
rodní dům. Slovinský národní dům budovala
Záložna, v jejíž dozorčí radě seděl kromě dal‐
ších významných mariborských osobností také
Dr. Filip Terč, jehož jméno je tedy po zásluze
uvedeno na pamětní desce ve vstupní hale ná‐

li spolu s potomkem Dr. Filipa Terče, panem
Václavem Terčem. Bustu Dr. Filipa Terče slav‐
nostně odhalila místostarostka Mariboru, mag.
Helena Kujundžić Lukaček právě spolu se zá‐
stupci města Kdyně – Oskarem Hamrusem a
Václavem Terčem. Je třeba říci, že se jedná o dílo
vskutku povedené, o této skutečnosti ostatně
svědčí i významná podobnost obou Terčů, která

rodního domu. Tím však odkaz Dr. Terče spoje‐
ný s touto budovou nekončí. V roce 2019 se
v mariborském národním domě konalo mezi‐
národní sympozium apiterapie, během kterého
došlo k odhalení busty Dr. Filipa Terče, která je
umístěna rovněž ve vstupní hale národního do‐
mu, přímo naproti zmiňované pamětní desce.
K účasti na sympoziu byli mimo jiné přizváni
také zástupci města Kdyně, kteří se jej zúčastni‐

byla patrná bezprostředně po odhalení busty,
kdy oba stanuli prakticky tváří v tvář. Není ná‐
hodou, že se mezinárodní sympozium apitera‐
pie v roce 2019 konalo právě 30. března. Datum
narození Dr. Filipa Terče je totiž na jeho počest,
coby zakladatele této léčebné metody, vyhláše‐
no světovým dnem apiterapie.
Ing. Věra Říhová,
místostarostka města Kdyně
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Tři králové v Libkově
Tradice Tříkrálové sbírky v Libkově byla založena již v roce 2000. První rokem obešla obča‐
ny obce se zapečetěnou pokladničkou kolednice Anička V. V následujícím roce se již vypravili
s pokladničkou tři malí králové Zdenda, Víta a Honza. Poté se postupně v roli králů vystřídaly
skoro všechny děti z obce za doprovodu některého ze svých rodičů. Všichni koledníci u každé‐
ho domu vždy krásně zazpívali svoji koledu, ob‐
drželi příspěvek do zapečetěné pokladničky a
také malou sladkou odměnu. Tuto krásnou tra‐
dici přerušila až v letošním roce současná pan‐
demie. Pokladnička byla umístěna na obecním
úřadě a občané mohli tedy i v letošním roce při‐
spět na pomoc potřebným. Vybraná částka bude
zveřejněna na webových stránkách obce. Nyní
již jen můžeme doufat, že v lednu roku 2022 se
opět vypraví na svoji cestu kolem obce tři malí
králové s koledou a pokladničkou.
Foto vlevo z roku 2001. Milada Černá, knihovnice

Zjistili jsme za vás
Místní komunikace jsou zarostlé
křovinami. Má obec povinnost se
o místní komunikace starat?
Obec jakožto vlastník místní komunikace
má povinnost vykonávat její správu zahr‑
nující zejména její pravidelné a mimořád‑
né prohlídky, údržbu a opravy. Cílem
údržby a oprav je odstranit závady ve
sjízdnosti, opotřebení nebo poškození ko‑
munikace, jejích součástí a příslušenství.
Běžná údržba zahrnuje i ošetřování sil‑
niční vegetace. Je tedy zřejmé, že pokud

jsou místní komunikace zarostlé křovina‑
mi, je povinností obce křoviny odstranit
a komunikaci zprovoznit.
Silniční vegetace na silničních pomoc‑
ných pozemcích a na jiných vhodných po‑
zemcích tvořících součást dálnice, silnice
nebo místní komunikace nesmí ohrožovat
bezpečnost užití pozemní komunikace ne‑
bo neúměrně ztěžovat použití těchto po‑
zemků k účelům údržby těchto komunika‑
cí nebo neúměrně ztěžovat obhospodařo‑
vání sousedních pozemků.
(red)

Přijmeme řidiče a mechanika
n Přijmeme řidiče C+E na mezinárodní trasy, plat 45.000 Kč (služební telefon i pro soukromé
účely + internet, pojištění odpovědnosti, firemní benefity a oblečení, dílenské zázemí, stabilní fi‐
remní zázemí, podpora na mezinárodních trasách). Víkendy doma. Nástup ihned nebo dohodou.
n
Přijmeme mechanika (opraváře autobusů, nákladních vozidel), plat 30.000 – 40.000 Kč
(služební telefon i pro soukromé účely včetně internetu, firemní oblečení, benefity, stabilní firemní
zázemí), nástup ihned nebo dohodou.
Kontakt: Klatovská dopravní společnost, s. r. o.
e‑mail: info@klatovska‑dopravni.cz, tel.: +420 773 528 853

Rodáci se chystají do Úboče
Obec Úboč Vás srdečně zve na setkání rodáků, které se bude konat při příležitosti 770 let založení
obce. Akce je plánována na 19. 6. 2021v obci Úboč, kde bude od dopoledních hodin probíhat bohatý
doprovodný program.

Za Miroslavem
Melčem
S panem Miroslavem Melčem by se
v „necovidové“ době přišel zajisté rozlou‑
čit zástup jeho kolegů a vděčných žáků.
Konec loňského roku přinesl smutnou
zprávu nejen pro rodinu pana učitele Mi‑
roslava Melče. Na smutečním oznámení
byli jménem pozůstalých uvedeni nejen
jeho příbuzní, ale i všichni ti, co ho měli
rádi...
Lépe a výstižněji to vlastně ani nešlo
napsat. Miroslav Melč patřil ke kdyňské
základní škole dlouhá desetiletí.
Měl jsem to štěstí, že už v šesté třídě
nás pan učitel Melč začal vyučovat mate‑
matice. Já sám jsem se účastnil i dalších
hodin pro ty, kteří chtěli v matematice ví‑
ce dokázat. Zvláště na tyto hodiny pro po‑
kročilejší žáky v matematice rád vzpomí‑
nám. Nebyly tak svázány učebními plány.
Pan učitel nám zadával zajímavé a složi‑
tější příklady.
No, připadal jsem si jako na nějaké uni‑
verzitě. Matematika mě bavila a jednu
chvíli jsem se jí chtěl skutečně více věno‑
vat. Doma jsem jen tak ze zábavy počítal
různé těžší příklady. Z legrace jsem tvr‑
dil, že dělám disertační práci z matemati‑
ky. Životní osudy mne ale pak zavedly ji‑
nam. Na obchodní akademii jsem se vě‑
noval spíše jiným předmětům, než zrov‑
na matematice. Ta šla pak stranou a spíše
se stala postupně takovým „útrpným“
právem. Ale základy, které jsem získal od
pana Miroslava Melče v matematice, jsem
využil později mnohokrát.
V mých dobách platilo a platí to i dnes,
že osoba pedagoga významně formuje
svého žáka a probouzí u něho zájem.
U mne to byla v českém jazyce třídní uči‑
telka Věra Vostárková a v matematice
právě pan učitel Miroslav Melč. Měl jsem
radost, že před několika lety navštívil
i sraz žáků základní školy. Byl stále stejný,
přátelský. Jeho bývalí žáci byli také potě‑
šeni pedagogovou přítomností. Usmívali
se na něj. Co více si může učitel přát než
lásku a vděčnost jeho žáků? Miroslav
Melč takovou vděčnost získal u mnoha
generací žáků. Škoda, že současné obdo‑
bí, přinášející mnohá omezení, neumož‑
nilo tuto vděčnost projevit na jeho po‑
slední cestě.
Ing. Vladislav Vilímec
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K židovskému hřbitovu dubovou alejí
Řidiči, jedoucí po silnici od křižovatky za
železničním viaduktem na Pocinovice si jistě
všimli, že v zatáčce u Nového Mlýna zmizely
už loni vzrostlé topoly. Jejich stav a hlavně
padající suché větve ohrožovaly bezpečný
provoz, takže je bylo nutno zlikvidovat.
A vzhledem k tomu, že rostly na katastrálním
území obce Loučim, musela Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje požádat o jejich poká‐
cení a jako kompenzaci nabídla vysazení no‐
vých dřevin.
„Domluvili jsme se na vysazení vzrostlých
dubů,“ řekla starostka Loučimi Jana Dirriglo‐
vá. „Všichni víme, že dostatek dřevin je pro
naše životní prostředí nepostradatelný.
Vzhledem k suchu v uplynulých letech a s tím
spojeného kalamitního kácení lesních poros‐
tů napadených kůrovcem, nám dřevin v ka‐
tastru obce ubývá, takže jsme rádi za každý
vysazený kvalitní, vůči klimatu odolný
strom.“
Pro větší část dubů našli loučimští vhodné
místo po obou stranách cesty k bráně židov‐
ského hřbitova, kde tak vznikla alej dodávají‐
cí místu patřičnou reprezentaci. Jako druhé
vhodné stanoviště pro několik dubů vybrali
okraj lesa před akumulační nádrží veřejného
vodovodu. Duby tak v budoucnu vodojem
pěkně zastíní.

Víte, že...
l Finanční dotaci na kamerový dohlí‑
žecí systém ve výši 1.827.000 Kč obdr‑
žel městys Všeruby?
l Všichni senioři ve věku 80 let a ví‑
ce, kteří se chtějí registrovat k očková‑
ní proti koronaviru a potřebují s regis‑
trací pomoci, mohou využít telefonní
linku, kterou zřídil Plzeňský kraj ve
spolupráci s městem Plzeň a dobrovol‑
nickou organizací TOTEM? Na lince po‐
máhají operátoři od poloviny ledna 2021
seniorům s registrací. Pro seniory Plzeň‐
ského kraje mimo město Plzeň platí tel. č.
374 721 689. Linka je v provozu v pondě‐
lí – pátek od 9.00 do 15.00.
l V lednu přišli Lhoťáci kvůli nouzo‑
vému stavu o tradiční hasičský bál?
l I letos vyhlásil Plzeňský kraj Cenu
hejtmanky Plzeňského kraje za zá‑
chranu života 2020? Pokud znáte něko‐
ho, kdo zachránil život poskytnutím prv‐
ní pomoci a přivoláním záchranky, zašle‐
te nominaci nejpozději do 14. února
2021. Nominovat může každý občan Pl‐
zeňského kraje. Nominační list a další in‐
formace na odkazu https://www.plzen‐
sky‐kraj.cz/na‐cenu‐hejtmanky‐plzen‐
skeho‐kraje‐za‐zachranu‐zi

„Několik dubů jsme nechali vysázet i podél
rokle při cestě na Modlín. Naším záměrem je
v nadcházejících letech cestu ve spolupráci
s Pozemkovým úřadem opravit a využívat ji
nejen jako přístupovou cestu k lesům, ale i ja‐

ko turistickou stezku a cyklostezku,“ dodala
ještě starostka.
Duby stihli vysázet ještě před koncem roku,
kdy to ještě dovolovalo počasí.
Text a foto Zdeněk Huspek

NABÍDKA SEZÓNNÍ PRÁCE
Přijmeme pomocného správce (správkyni) do Cha‑
tové osady Hájovna. Sekání trávy, recepční služby,
úklid. Nástup možný v dubnu, info tel. 724 857 249.
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Pocinovice opravily kulturák
V dubnu 2020 byla zahájena rekonstrukce Kulturního domu v Pocinovicích pod názvem
„Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu v Pocinovicích“, dokončena byla
v listopadu 2020. Investiční akci obec připravovala od roku 2015 a v roce 2019 zažádala o do‐
taci z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 poskytovanou SFŽP. V červenci
2019 byla obci zaslána SFŽP Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rekonstrukce
spočívala ve výměně výplní otvorů objektu kulturního domu, zateplení obvodových stěn jak
kulturního domu, tak i restaurace, zateplení střešního pláště, demolice stávající terasy před
restaurací a vybudování nové, oprava obslužné rampy, výstavba opěrné zdi za kulturním do‐
mem a rozšíření dlažby před vstupním schodištěm. V rámci dotace byly také vyměněny dva
stávající plynové kotle za nové kondenzační plynové kotle. Rekonstrukci provedla společnost
Miras stavitelství a sanace s.r.o., celkové náklady akce činí 7 685 000 Kč. Obec Pocinovice nad
rámec akce provedla renovaci vlysové podlahy v KD, zajistila vymalování prostor KD včetně
sociálního zařízení a šatny a byly ušity nové závěsy včetně opony. Výše nákladů na tyto práce
jsou v hodnotě 274 180 Kč.
Věříme, že po skončení epidemiologických opatření bude KD opět plně využíván spolky, ZŠ
a obcí pro sportovní a společenské účely.
Marie Homolková, starostka obce

Jak trávili vánoční
čas v Nové Vsi?
I v loňském roce, tak jako každý rok, se
nad Novou Vsí otevřely brány nebeské
i pekelné. Mikuláš se svojí družinou nav‐
štívil děti v naší Vsi. Přizval si divoké čer‐
tice, které nedaly nikomu jen tak nic za‐
darmo! A co by to bylo za návštěvu, kdyby
s sebou nepřinesl i nadílku. Kdo řekl bás‐
ničku nebo zazpíval písničku, vykoupil se
z hříchů a dostal odměnou malý balíček.
Bohužel, ať se čertice snažily sebevíc,
i tentokrát odešly s nepořízenou a žádné
dítko si do pekla nevzaly.
Bohužel, kvůli vládním nařízením jsme
nemohli zorganizovat tradiční zpívání
v kapličce na Štědrý den. Ale to bychom
nebyli my, abychom si neporadili! S dětmi
jsme secvičili vánoční koledy a spolu s vá‐
nočním poselstvím paní starostky jsme je
pouštěli z rozhlasu. Na Štědrý den tak cel‐
kem třikrát zazněly klasické i ty méně
známé písně v podání našich dětí, které
na hudební nástroje doprovázela Lenka
Hudcová se svými dcerami Nikolkou a
Anežkou. Tímto jim moc děkujeme za
podporu nápadu, kterým jsme si nene‐
chali zkazit vánoční atmosféru.
Šárka Kraftová
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Zahořanští
studenti

Ve středu třetího února začali studenti
VU3V pod OÚ Zahořany se studiem letního
semestru. Tentokrát pod názvem Leonardo
da Vinci (1452–1519): renesanční uomo uni‑
versale. Jak již název napovídá, kurz je věno‑
ván jedné z nejvýznamnějších postav období
renesance – Leonardu da Vinci, malíři, sochaři,
architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl
skutečně všestranný, se přesvědčíte v šesti vide‑
opřednáškách:
1. Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo
2. Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí
3. Leonardo da Vinci: portréty
4. Leonardo da Vinci: nástěnné malby
5. Leonardo da Vinci: sochař, architekt a teoretik
6. Leonardo da Vinci: kresby, které jsou věno‑
vány jednotlivým etapám jeho života a tvorby.
Studium bude probíhat podle aktuálních epi‑
demiologických podmínek.
Hanka Hoffmannová

U hrobky Stadionů
V roce 1908 byl v Koutě na Šumavě do‑
končen hřbitov a zároveň s ním byla do‑
stavěna i hrobka s kaplí pro rodinu hra‑
běte Filipa Stadiona a jeho ženu Marii
Anunciátu. Nad vstupem do kaple, ve ští‑
tu, je umístěn znak rodu Stadionů s nápi‑
sem „NA PAMÁTKU POSLEDNÍHO ŘÍŠSKÉ‑
HO HRABĚTE FILIPA ZE STADIONŮ“. Když
17. září 1908 ve 2 hodiny odpoledne hra‑
bě Filip Stadion náhle zemřel, měly být
jeho ostatky uloženy v této hrobce. Vše
ale dopadlo jinak. Filipovy sestry, Ernes‑

tina a Marie (měl původně 5 sester) roz‑
hodly, že Filipa převezou do vzdálené
hrobky v Oberstadionu s prohlášením, že
tělo patří rodině a srdce manželce. Tak se
i stalo. Jeho srdce bylo vyjmuto z jeho tě‑
la a ve zvláštním obalu a dubové skříňce
je umístěno na čestném místě v kapli, ve‑
dle urny jeho ženy Marie Anunciáty.
V roce 1922 předala Marie Anunciáta
kapli i s hrobkou správě Pražského kre‑
matoria. Tím bylo zřízeno první kolum‑
bárium v tehdejším Československu, do
něhož byly umisťo‑
vány urny s pope‑
lem pro ty, jejichž
přáním byl pohřeb
žehem. V současné
době jsou v kolum‑
báriu umístěni ur‑
ny těch, kteří již ne‑
mají žádné příbuz‑
né, nebo nechtějí
být umístěny jinde.
V hrobce Stadionů
není nikdo uložen,
je prázdná.
Helena Klimentová
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Vánoční video v Kolovči
Stejně jako v jiných městech a obcích i Koloveč byl v adventním čase ochuzen o tradiční
rozsvícení vánočního stromu, které je každoročně spojeno nejen s vystoupením žáků
místní mateřské a základní školy. Je to především vyhledávaná příležitost ke společnému
setkávání občanů. Koronavirová opatření však nebyla této tradici vůbec nakloněna.
Proto alespoň zprostředkovanou formou krátkého videa vstoupil slavnostní okamžik
a počátek adventu do kolovečských domácností.
V úvodu zahrál pan učitel Jan Candra na trubku vánoční píseň „Chtíc, aby spal“, následo‑
valo krátké přání starosty městyse Ing. Václava Pergla, na něj navázala koleda „Štědrej ve‑
čer nastal“. Potom vyjádřil své přání s požehnáním i farář z místní farnosti P. Wojciech Pe‑
lowski. Přání, které graficky zpracoval fotograf městyse Petr Dolejš, je ke zhlédnutí na we‑
bových stránkách městyse Koloveč.
Na Štědrý den pak rozdávali dobrovolní hasiči ve farním kostele Zvěstování Panny Marie
všem zájemcům Betlémské světlo. Plamínek je symbolem lidské naděje a sounáležitosti,
kterých je v současné době tolik potřeba.
Kamila Krištofová, městys Koloveč
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Betlémské světlo
Novodobou tradici předávání Betlémského
světla naštěstí nepřerušila ani současná pan‑
demická situace. Mottem letošního ročníku je
heslo „Mír překonává hranice“.
V rámci Místní knihovny Libkov byl letos již
počtvrté předáván občanům obce tento malý
plamínek. V sobotu 19. prosince jsem jako
v předchozích letech převzala na vlakovém
nádraží v Janovicích nad Úhlavou světlíčko od
skautů, kteří jej rozváželi po naší vlasti. Něko‑
lik dnů jsem plamínek světla opatrovala, aby
si pro něj v předvečer Štědrého dne mohli ob‑
čané přijít k budově obecního úřadu. Zájemci
přicházeli s malými lucerničkami jednotlivě
nebo případně děti v doprovodu rodičů. Všem
příchozím bylo umožněno převzít světlíčko
bez přítomnosti další osoby nebo si odnesli již
hořící plamínek ve skleněném svícnu. Bohu‑
žel ta pravá vánoční atmosféra letos chyběla,
ale i tak jistě všichni příchozí uvítali možnost
si přenést tento malý plamínek světla a nadě‑
je do svých domovů. Nyní již můžeme jen dou‑
fat, že v roce 2021 se situace vrátí do „starých
kolejí“ a všichni si společně zazpíváme koledy
nejen při rozsvícení vánočních stromků, ale
i při předávání Betlémského světla na vlako‑
vých nádražích, u kapliček, na farách nebo
před budovami obecních úřadů.
Milada Černá, knihovnice

Co (ne)víte o Brnířovu
Jeden kilometr jihovýchodním směrem od Kdyně při silnici na Klato‐
vy leží ves Brnířov. Má rozlehlou náves s rybníkem uprostřed. Je v nad‐
mořské výšce 461 m. Jméno této obce je s největší pravděpodobností
spojeno s nedalekým hradem – výrobce ve středověku, tkzv. „brnieř“,
měl na potoce vodní hamr a vyráběl brnění. Od toho souvisí patrně
dnešní název obce.
Ves Brnířov je poprvé zmiňována v r. 1508 v souvislosti s prodejem
hradu Rýzmberk. Z r. 1543 je v zemských deskách uváděn Brnířov jako
součást hradu Rýzmberk. Od 17. stol. za Lamingenů z Albenreutu se sta‐
lo rýzmberské panství, také Brnířov, součástí rozlehlého celku, pozděj‐
šího velkostatku Kouto‐Trhanov. Podle berní ruly z r. 1655 – soupisu
majetku hospodařilo v Brnířově 7 sedláků, 5 chalupníků a 1 zahradník.
Celkem 37 obyvatel. Po sto letech podle tereziánského katastru jsou
v Brnířově uváděni i řemeslníci: 2 kováři, 1 tesař a 2 koláři. V r. 1697
prodala panství Rýzmberk, mj. i se vsí Brnířov s 22 domy paní Polyxena
z Lobkovic, vdova po „Lomikarovi“. Kolem r. 1713 provozuje svoji živ‐
nost v Brnířově 17 hospodářů, 2 kováři, 1 kolář a 1 tesař. V r. 1899 už
měl Brnířov 47 domů s 298 obyvateli. Prvním zvoleným starostou se
stal Martin Seidenglanz. Za jeho starostování byla na návsi u rybníka
v r. 1853–4 postavena a vysvěcena kaplička sv. Martina. Je to kamenná
stavba, postavená v barokním slohu, se zvoncovou střechou. Ve zvonič‐
ce je osazen jeden zvon. Uvnitř je jednoduchý oltář s obrazem sv. Marti‐
na. Kaplička prošla za starosty Václava Valečky rekonstrukcí a na její

horní část byl na‐
malován stropní ob‐
raz „Pohled do ráje“,
který
namaloval
místní rodák ak. ma‐
líř Michael Rittstein.
Do schránky ve zvoničce byly při rekonstrukci uloženy dobové doku‐
menty o obci, historie stavby a dokumenty o opravách. Na sv. Martina
11. 11. se v kapli koná mše.
V r. 1821‐2 se přes Kdyni, Brnířov a Hlubokou začala stavět nová cí‐
sařská silnice. Nad obcí v létech 1886‐8 vznikala železniční dráha. Po
r. 1900 funguje veřejná knihovna a v r. 1902 místní sbor dobrovolných
hasičů. Svoji zbrojnici mají postavenou hned vedle kapličky. V r. 1905
byl zde založen včelařský spolek. V r. 1919 bylo v obci 54 domů a 339
obyvatel. V provozu byl mlýn, kovářství, truhlářství, strojní kolářství,
obuvnictví, sklenářství, provaznictví, krejčovství, strojní pletárna, ob‐
chod se smíšeným zbožím, 2 hostince, 2 trafiky a obchod s dobytkem.
V r. 1930 je už 66 domů a 352 obyvatel, 14 živností, 2 hostince a 1 mlýn.
V r. 1935 byla obec připojena na elektrickou síť.
19. března 1946 zde začínalo první zemědělské družstvo v republice.
Mělo lidový název „Ranč“. Prvním jeho předsedou byl Josef Veber. Od
r. 1990 je obec opět s vlastní samosprávou.
Rudolf Šlajer (čerpáno mj. z publikace Brnířov, Marta Zemanová)
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Americké letadlo Stinson 88
Americké letadlo STINSON L5 Sentinel,
které v květnu 1945 přistálo na polním le‑
tišti ve Kdyni, by mohlo po 76 letech znovu
zakroužit nad Korábem.
Téměř zapomenutá fotografie amerického
hornoplošníku s popiskem Podvečer na pol‐
ním letišti u Kdyně 1945 se nedávno dostala
do popředí zájmu u skupinky nadšenců váleč‐
né historie.
V listopadu 2015 zakoupil vášnivý sběratel
Jaroslav Janoušek ze Smržovky letoun STIN‐
SON L5 Sentinel od německého majitele, ba‐
rona Petra von Zschinsky, pilota a žurnalisty.
Provozuschopné letadlo přeletělo po 70 le‐
tech opět hranice ČR. Přistálo v Plzni, na letišti
v Líních. Zde proběhly nutné vstupní prohlíd‐
ky a letadlo pokračovalo dál na letiště v Mni‐
chově Hradišti. Pan Jaroslav Janoušek vlastní
Muzeum obrněné techniky ve Smržovce, nej‐
větší soukromé tankové muzeum ve střední
Evropě, které čítá více než 40 exponátů. Se
svým Stinsonem se zúčastnil ve svém kraji ně‐
kolika exhibičních akcí.
Po dvouletém provozu letadla přišla nut‐
nost celkové renovace konstrukce, potahu a
interiéru letounu. Hornoplošník se opět vrací
do Líní, kde mají s podobnými opravami his‐
torických letadel bohaté zkušenosti. „Výrobní
číslo 4417328 na kovovém štítku mi bylo po‐
vědomé. O válečná letadla se již řadu let zají‐
mám a dobovou fotografii z kdyňského letiště
také znám. Byl jsem nadšený po zjištění, že
moje domněnka byla správná,“ říká odborný
technik, Jiří Bečvář. „Letadlo STINSON L5 44‐
17328 bylo vyrobeno v prosinci 1944 v USA.
Letadla tohoto typu se vyráběla od roku 1942.
V insignii umístěné na letadle se první 4 leto‐
počtu neuváděla. Z toho důvodu má naše le‐
tadlo označení 4‐17328,“ vysvětluje pan Ja‐
roslav Janoušek.
Záznamová karta u letectva ukazuje, že le‐
toun přebírají Americké vzdušné síly (AAF)
23. ledna 1945. Putuje z Detroitu do Newarku
v New Jersey. Z New Yorku odplouvá do Anglie
na lodi až 15. března, v rozebraném stavu
v dopravním kontejneru. Tam dorazí o něko‐
lik dnů později. Poté byl přidělen 87. pěší divi‐
zi, která se na počátku května dostává k hrani‐
cím protektorátu. Přestože tato divize na Do‐
mažlicku nebojovala, letadlo podle záznamů
v městské kronice přistává 15. května na pol‐

ním letišti ve Kdyni. Kdyň‐
ské letiště se nacházelo
podél silnice od dnešního
Centra vodní zábavy smě‐
rem k rybníku Na Kobyle,
přibližně tam, kde dnes
stojí řada garáží. Pamětník
František Strnad dosvěd‐
čuje, že Američané měli
svůj vojenský tábor na poli
nad touto silnicí, v místech
cyklostezky ke Starému
Dvoru. Voják stojící u le‐
tounu má na rameni nášiv‐
ku XXII. sboru. Tento sbor
byl po válce nadřízený US
divizím, které u nás byly.
Jednalo se o speciální le‐
teckou jednotku, která
zřejmě byla systematizo‐
vána na úrovni sboru. Šlo o to, aby se usnadni‐
lo velení na nižších stupních, v tomto případě
divize.
V červenci 1945 odplula 87. divize do USA.
Letadlo s číslem 88 však zůstalo v Německu.
Údaj záznamové knihy prozrazuje, že 15. led‐
na 1946 byl letoun převeden z 9. letecké ar‐
mády do pozemních sil armády a 4. listopadu
1949 opět vrácen do vazeb letectva. O pravi‐
delných prohlídkách letadla existují doku‐
menty. Poslední záznam je z 31. srpna 1951.
Začátkem 60. let byl STINSON dopraven do
USA a sloužil u státních složek. Následně je
prodán do soukromých rukou. Někdy kolem
80. let se dostává prodejem opět do Velké Bri‐
tánie, posléze do Německa, kde měl několik
vlastníků.
Pokud bude v květnu letošního roku pro let
příznivé počasí a dojde k vytipování vhodné‐
ho místa pro přistání, hornoplošník STINSON
L5 Sentinel s číslem 88 se po 76 letech opět
proletí nad Kdyní. Pohled na dřevěnou vrtuli,
na soubor původních palubních číselníků či
historický knipl dokáže zrychlit tep i nezasvě‐
cenému pozorovateli. Bezprostřední setkání
s letadlem je rozhodně velkolepým zážitkem.
„Jedná se o jedno z mála letadel tohoto ty‐
pu, které se dochovalo provozuschopné s ve‐
škerým vybavením. Ve srovnatelném stavu
s takto originálním vybavením krouží STIN‐
SON L‐5 Sentinel snad už jen v Austrálii,“ tvrdí

odborník Ing. Marek Borusík, majitel Servisu
AIR CENTER ONE, společnosti, která má na
záchraně letadla mimořádnou zásluhu.
Hlavním účelem letadel typu STINSON byla
především průzkumná činnost, kurýrní a ko‐
munikační práce. Nesla pilota a pozorovatele
v uspořádání tandemového sezení, které ar‐
máda u pozorovacích letadel obzvláště upřed‐
nostňovala. Letouny se také používaly na
ovládání konvojů vozidel, ke směrování stíha‐
cích bombardérů k pozemním cílům (ve spod‐
ní části měl letoun umístěné světelné signali‐
zační zařízení). Využíval se na shazování jídla,
lékařských potřeb, ale i k distribuci propagan‐
distických letáků. Stinson L‐5 byl schopný
provozu na krátké startovací a přistávací drá‐
ze. Mohl tak snadno dodávat zásoby jednot‐
kám první linie. Při zpátečních letech vozil
zraněné vojáky do polních nemocnic (speciál‐
ní úpravu pro převoz raněného má právě le‐
tadlo Jaroslava Janouška). Svoji oblibu měl
STINSON i u generálů a dalších vysoce posta‐
vených důstojníků pro rychlou a efektivní pře‐
pravu krátkého dosahu. Stal se tak druhým
nejpoužívanějším lehkým pozorovacím letou‐
nem války (po typu Piper L‐4 „mládě“).
Řada průzkumných letadel s označením
STINSON L‐5 se vyráběla od prosince 1942 do
září 1945. Materiálem pro stavbu trupu letad‐
la se staly ocelové trubky potažené bavlněnou
látkou, zatímco křídla a ocasní plochy byly vy‐
robeny ze smrkových a mahagonových pře‐
kližkových beden a žeber – rovněž s finální
látkovou úpravou. Použití hliníku – v posled‐
ních válečných letech kriticky nedostatkové‐
ho ‐ bylo omezeno jen na kryt motoru, ocasní
kužel, konstrukci křidélek, kormidla, výškov‐
ky a kapotáž podvozku. Pohon letadla zajišťo‐
val šestiválcový motor Lycoming 0‐435‐1
o výkonu 185 koní. Dolet byl 676 km o max.
rychlosti 144km/h.
Letadlo Jaroslava Janouška je k dnešnímu
dni plně zrekonstruované. Jeho zprovoznění
brání už jen protikoronavirová opatření. Čeká
se totiž na schválení a uvolnění do leteckého
provozu, které uděluje pouze německý národ‐
ní úřad pro civilní letectví (LBA).
Ludmila Brychová, Infocentrum
Kdyně a Muzeum příhraničí.
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Turistické vycházky napříč Kdyňskem
Snad se již brzo budeme opět setkávat bez zákazů a omezení. Předpo‐
kládáme, že vycházky do přírody budou povoleny jako první, a tak
předkládáme nejbližší nabídku. Upozorňujeme, že je potřeba ověřovat
si před každou vycházkou aktuální informace o jejím konání ve výloze
MKS „Modrá hvězda“ nebo na FB infocentra.
Srdečně zveme k účasti všechny zájemce o pěší turistiku, jedná se vět‐
šinou o nenáročné výlety.
Děkujeme za přízeň. Těšíme se na setkání s vámi. Za Infocentrum
a Muzeum příhraničí Lidka Brychová

6. Z POCINOVIC DO ÚBORSKA (8,5 km)
Termín: středa 31. 3. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 10:00h. do Pocinovic.
Pěšky z Pocinovic, přes Hadravu, Nové Pocinovice, Stříbrný Mlýn do
Úborska.
Očekávejte nenáročnou vycházku s možným občerstvením v Úborsku.
Odjezd vlakem z Úborska v 15:53h.
Návrat do Kdyně v 16:15h. Vede J. Suchánková

7. Z HYRŠOVA PŘES ŠTEFLE A ROZVODÍ DO KDYNĚ (11 km)

TURISTICKÉ VYCHÁZKY 2021 INFOCENTRA KDYNĚ
aneb „POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY“
1. KOLOVEČ A SRBICKÉ STONEHENGE (5 km)
Termín: středa 10. 2. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 11:35 do Kolovče.
Možnost připojení: Nový Dvůr 11:57 Cílem vycházky je Stonehenge
u Srbic a Muzeum řemesel s ukázkou práce na keramickém kruhu
u pana Volfa.
Jde se pěšky z Kolovče okolo koupaliště do Těšovic. Občerstvení mož‐
né v Kolovči, rest. Šumava. Lze očekávat zajímavé zážitky.
Návrat do Kdyně 16:53h. Vede J. Suchánková.

2. BABYLON – SALKA – PASEČNICE (7,5 km)
Termín: středa 24. 2. 2021
Odjezd vlakem ze Kdyně 10:09h. do DOM 10:26h., dále busem z DOM
(žel. Stanice) 10:35h. Příjezd Babylon 10:50h.
Pěšky okruh Stará huť, Salka, Pasečnice, Babylon. Lze očekávat mohut‐
ný ledopád.
Zpět busem z Babylonu 15:03h. do DOM 15:13h. z DOM busem
v 15:33h. do Kdyně.
Návrat do Kdyně v 15:53h. Občerstvení Babylon. Vede J. Suchánková.

3. JARČINA VYHLÍDKA (8,4 km)
Termín: středa 3. 3. 2021
Sraz ve 13:00h. před Infocentrem ve Kdyni. Pěší výlet (okruh) k Jarči‐
ně vyhlídce.
Očekávejte zajímavý příběh.
Návrat v 16:30h. Vede L. Hynčíková

4. KDYŇSKÉ VRCHOLY (6 km)
Termín: středa 10. 3. 2021
Odjezd busem ze Kdyně z nám. prof. Žákavce ve 12:42h. na Vejpřahy.
Pěšky po horizontu se vydáme na Kravař, Malý a Velký Škarman,
Rýzmberk.
Jde se po turistických lesních cestách. Při dobrém počasí lze očekávat
úchvatné výhledy.
Vede M. Brych

5. Trasa: ČERTOVA NAUČNÁ STEZKA BABYLON (11 km)
Termín: středa 24. 3. 2021
Odjezd busem ze Kdyně 7:40h. do DOM 8:10h., z DOM (žel.st.) busem
v 8:35h. směr Babylon.
Pěšky po okruhu NS: akvadukt, rybníky, náhon Teplé Bystřice, Čertův
viklan, kamenný val.
Lze očekávat vycházku bez náročného převýšení se zajímavými infor‐
macemi. Občerstvení Babylon.
Odjezd z Babylonu busem v 15:03h. do DOM 15:13h. z DOM busem
15:33h.
Návrat do Kdyně 15:53h. Vede L. Hynčíková

Termín: středa 14. 4. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 10:30h. do Hyršova.
Pěšky přes Chalupy, Štefle, Vítovky a Novou Ves do Kdyně.
Očekávejte vycházku s mírným stoupáním, s možným občerstvením
v hospůdce na Šteflích a jistým občerstvením u pramene řeky Kouby.
Návrat v 17:00h. Vede L. Hynčíková, J. Suchánková

8. SPIESSOVA NAUČNÁ STEZKA (HORNÍ ČÁST, 10 km)
Termín: středa 21. 4. 2021
Odjezd ze Kdyně busem v 9:50h na Vráž (10:11h.)
Pěšky z Vráže po žluté turistické značce směrem na Struhadlo, kde se
napojíme na NS. Pokračování přes Tětětice, Tupadly, Bezděkov.
Lze očekávat zajímavé informace naučné stezky i možné posezení
v pivovaru Bezděkov.
Odjezd busem z Bezděkova v 16:13
Návrat do Kdyně: 16:35h. Vede L. Hynčíková

9. NAUČNÁ STEZKA VÁLEČNÝ PRŮMYSL HOLÝŠOVA (8 KM)
Termín: středa 28. 4. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 9:35h. do Dom (9:53h.) /přestup na vlak.
Odjezd z DOM 10:01 do Holýšova, příjezd 10:21h.
Pěší procházka po značené NS. Odpolední prohlídka Domu dějin
s průvodcem. Možnost občerstvení v Holýšově.
Odjezd vlakem z Holýšova v 15:39h. do Dom (15:59h.), z Dom busem
v 16:07h.
Návrat do Kdyně v 16:30h. Vede M. Brych

10. SLAVÍKOVICE, PROHLÍDKA ŠPÝCHARU A KOSTELA,
PŘES NEVDĚK DO LOUČIMA (5 KM)
Termín: středa 5. 5. 2021
Odjezd busem ze Kdyně ve 12:28h. do Slavíkovic (12:48). Po příjezdu
bude prohlídka špýcharu a kostela sv Josefa s průvodkyní.
Vycházka vede ze Slavíkovic na Nevděk, Kulatý vrch, na Židovský hřbi‐
tov a do Loučima. Odjezd z Loučima v 18:23h.
Lze očekávat velmi zajímavou prohlídku špýcharu a kostela.
Návrat do Kdyně v 18:35h. Vede L. Hynčíková

11. PODVODNÍ SVĚT STARÝ KLÍČOV (10 km)
Termín: středa 12. 5. 2021
Odjezd busem ze Kdyně ve 12:01h. do Mrákova, rozc. (12:12h.)
Z rozcestí po modré turistické značce do Lomečku. Zde je možnost se‐
stoupit do 8m hluboké pozorovatelny podvodního světa.
Pěšky návrat do Starého Klíčova a polními cestami do Kouta na Šuma‐
vě, dále kolem Bílky po cyklostezce návrat do Kdyně.
Možnost občerstvení v Lomečku a v Koutě na Šumavě. Lze udělat zkrá‐
cení trasy a návrat z Kouta na Šumavě busem do Kdyně.
Těšit se můžete na nevšední zážitek v pozorovatelně. Vede J. Suchán‐
ková
VELIKONOČNÍ KURZ: Zdobení perníčků s paní Radkou Grösslo‑
vou má nový termín: čtvrtek 25. 3. 2021. Vámi zakoupené vstu‑
penky zůstávají v platnosti.

Vánoce na Kdyňsku

Tak jako ve většině obcí proběhlo bohužel i v Brnířově rozsvěcení vánoč‑
ního stromečku kvůli epidemiologickým opatřením bez tradičního do‑
provodného programu. Stromeček rozzářil brnířovskou náves první
adventní neděli za znění vánočních koled z obecního rozhlasu. Také vstup
do nového roku jsme si letos prožili ve svých domovech a nemohli jsme
vyrazit na náves připít si se svými sousedy a přáteli.
Ing. Věra Jandová, OÚ Brnířov

V adventní čas se rozsvítil stromeček ve Staněticích, tak jako ve všech spá‑
dových obcích Zahořan, kam jej umístili pracovníci obecního úřadu. V loň‑
ském roce to bylo netradičně bez jakýchkoliv zvyklostí. Přesto stromeček
dělal radost.
Hanka Hoffmannová

Vánoční bohoslužba o svátku sv. Štěpána se konala v kostele sv. Josefa
ve Slavíkovicích. Mši svatou celebroval Mons. Miroslav Kratochvíl.
Martina Matějková

Světlo ve tmě – vánoční stromeček s osvětlenou chýší na návsi v Chodské
Lhotě před kostelíkem Sv. Václava.
Miroslav Jäger, starosta obce

Vánoční bohoslužby se uskutečnily v kostele Narození Panny Marie v Louči‑
mi v pátek na Hod Boží vánoční a v neděli o Svátku Svaté rodiny. Slavnostní
mši svatou celebroval Mons. Miroslav Kratochvíl.
Martina Matějková

Mše svatá na poděkování a ukončení občanského roku se konala v kapli
sv. Václava v Chodské Lhotě. Bohoslužbu celebroval Mons. Miroslav Kra‑
tochvíl.
Martina Matějková

