ROČNÍK 16 • ČÍSLO 4/2020

Kdyňsko v dešti i slunci
Texty k fotografiím v rubrice Víte, že… str. 8

Je to jako pohádka, když v Brnířově začíná se život děťátka.

(vj)

Soustředění sokolíků z Kouta na Šumavě.

Ve Starém Klíčově si místní organizace Českého zahrádkářského svazu připomněla 50. výročí své‑
ho založení.
(f,g) Více str. 2

Den dětí v Nové Vsi.

(hk)

(šk)
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Jubileum ve Starém Klíčově
Významné jubileum Českého zahrádkářského svazu Starý Klíčov
V sobotu 18. července zažil kulturní sál ve Starém Klíčově významnou udá‐
lost – desítky členů místní organizace Českého zahrádkářského svazu si při‐
pomněly 50. výročí jeho založení.
Přestože místní buňka s 28 členy vznikla již v roce 1970, zásadní rozmach
zaznamenala počínaje rokem 1975 – vedle pořádání přednášek se členové
intenzívně podíleli na zvelebování veřejných prostranství ve Starém Klíčově
i v Mrákově, započali úspěšnou práci s mládeží, uskutečňovali výstavy ovoce,
zeleniny a květin, které byly hojně navštěvovány.
K události, která naprosto zásadně ovlivnila budoucnost celé místní orga‐
nizace, došlo v únoru 1978 – byla započata stavba moštárny a ubytovny. Na
ní pracovali nejen stávající členové, ale i mnozí ti, kteří se jimi stali později.
K slavnostnímu otevření a uvedení všech částí do provozu došlo v roce 1980.
V roce 1985 byla ubytovna zrenovována, o pět let později přibyla kuchyně
i ústřední topení, v roce 1995 zde byla zřízena plynová přípojka. Největší in‐
vesticí posledního desetiletí potom bylo pořízení nového lisu na ovoce a ge‐
nerální oprava celé budovy, obojí za přispění KÚ Plzeň. K slavnostnímu ote‐
vření došlo 8. června 2012.
V ubytovně ČZS Starý Klíčov se po několik desetiletí rekreovaly tisíce osob,
ve velké míře děti – běžné byly školy v přírodě, sportovní soustředění i ro‐
dinné dovolené. Po dobu existence moštárny našly využití více než dva tisíce
tun ovoce. Organizace často zařizovala také zajímavé tematické zájezdy včet‐
ně zahraničních, členové i jejich rodinní příslušníci navštívili mnohé evrop‐
ské státy, např. Německo, Rakousko, země Beneluxu a další. Po celá léta vede‐
ní pořádalo přednášky, výstavy nebo bály.
V závěru oslavy 50. výročí jeden z členů, Josef Kuželík, poděkoval stávající‐
mu předsedovi Františku Groesslovi, který svou funkci svědomitě vykonává
již 29 let, za vynaložený čas a úsilí, které klíčovským zahrádkářům za ta léta
obětoval, a také ocenil ty přítomné, kteří stáli u začátků a vydrželi celé půl‐
století, tedy dodnes. Jmenovitě to jsou Jan Forst, Alfréd Kincl, Václav Sladký a
Josef Vítek. Pevně věříme, že Český zahrádkářský svaz ve Starém Klíčově bu‐
de stejně úspěšně fungovat i nadále.
Lucie Formanová
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V Loučimi nezahálí
Příprava na investiční i neinvestiční akce
během jarních měsíců se vyplatila. Obec
bude v letošním roce investovat především
do rybníka na návsi. I přes veškeré snahy
v posledních letech je rybník stále netěsný
a v období sucha hladina velmi rychle kle‑
sá. Účelem stavby, kterou finančně podpo‑
ří také Plzeňský kraj z Programu stabiliza‑
ce a obnovy venkova, je zamezit ztrátě vo‑
dy průsaky ve dně a svazích kolem výpus‑
tního zařízení.
Neustále se zvyšující počet projíždějících
vozidel na silnici I. třídy v centrální části
obce a neohleduplnost některých řidičů
přiměla zastupitelstvo k pořízení dalšího
měřiče rychlosti ve směru od Domažlic na
Klatovy v místě u autobusových zastávek,
kde dochází k nejčastějšímu přecházení
chodců. Akci podpořil v rámci dotace
z programu „Podpora obcí Plzeňského
kraje při zajišťování bezpečnosti“ Plzeň‑
ský kraj.
Další plánovanou akcí na tento rok je ar‑
boristické ošetření stromů – především lip
podél hřbitovní zdi. Projekt byl podpořen
z programu Ochrana přírody 2020.
V uplynulých dnech byl rovněž dokončen
poměrně velký projekt na revitalizaci a
posílení vodních zdrojů v obci, v rámci kte‑
rého byly zrealizovány nové zářezy a opra‑
veny stávající vodní zdroje včetně stávají‑
cího vodního potrubí v lese nad vodoje‑
mem. Akce byla finančně podpořena ze
Státního fondu životního prostředí.
Obec připravuje ve spolupráci s Římsko‑
katolickou farností Kdyně a především
s regionálním historikem Zdeňkem Pro‑
cházkou publikaci pod názvem: LOUČIM –
historie kostela Narození Panny Marie a
česko‑bavorských poutí. Vznik publikace
společně s oslavami 600 let přenesení Ma‑
dony z Loučimi do Neukirchenu, které pro‑
běhly v minulém roce, podpořil Program
přeshraniční spolupráce – Dispoziční fond
Euroregionu Šumava.
Jana Dirriglová, starostka obce
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Budování silnic v našem kraji
Plzeňskému kraji se snad otevře cesta
k rychlejšímu budování obchvatů
hlavních silnic.
Na kompenzaci si sáhnou i „dohodáři“
Senát nedávno rozhodoval o sérii kom‑
penzačních bonusů pro ty, kteří museli
z důvodu vládních opatření v boji proti
koronaviru od 12. března
uzavřít provozovnu nebo
významně omezit podni‑
kání. Původní zákon
o kompenzačním bonusu
ve výši 500 Kč se týkal
pouze období do 30. dub‑
na. Druhou novelou bylo
později tzv. kompenzační
bonusové období rozšíře‑
no až do 8. června. Pak se
ještě otevřela cesta spo‑
lečníkům malých s. r. o. a
nyní i těm, kteří pracují
na dohodu o pracovní
činnosti či na dohodu o provedení práce a
zároveň ze svého příjmu platí nemocen‑
ské pojištění. Důležité na poslední novele
je povolení souběhu vlastní podnikatelské
činnosti a prací na dohody. Tzv. „dohodá‑
ři“ dostanou příspěvek ve výši 350 Kč.
Současně se rozhodlo, že obce jako kom‑
penzaci propadů na výnosu z daně ze zá‑
vislé činnosti dostanou nakonec částku
1250 Kč na obyvatele. To je již plnohod‑
notná kompenzace zásahu státu do systé‑
mu rozpočtového určení daní obcí, která
neohrozí jejich další rozvoj.
Prosazujeme náhradu i pro kraje
Teď přicházejí na řadu kraje. Nemají to
vůbec jednoduché. V Plzeňském kraji

Kotlíkové dotace
Občané Plzeňského kraje mají
stále ještě možnost podat si žá‑
dost o dotaci na výměnu kotle na
pevná paliva s ručním přikládá‑
ním za plynový kondenzační ko‑
tel, tepelné čerpadlo nebo kotel
na biomasu. Bližší informace a
potřebné dokumenty jsou k dis‑
pozici na odkazu https://www.pl‑
zensky‑kraj.cz/stale‑je‑moznost‑
podavat‑zadosti‑o‑kotlikovou‑
dot. Příjem žádostí o dotaci bude
ukončen 30. 9. 2020 ve 14.00 ne‑
bo v den vyčerpání alokace.

máme výhodu v tom, že již od samého
počátku svého vzniku je krajem finanč‑
ně stabilním, který dosud žádné dluhy
neměl. A tak může pomáhat výrazně
i obcím, jako kdyby žádná krize s vyso‑
kými dopady do jejich rozpočtu nena‑
stala. Sanování výdajů z rezervního fon‑
du však nemůže trvat do nekonečna.
Proto je na místě, aby se i kraje dočkaly
kompenzací podobně ja‑
ko obce. A právě takový
návrh schválil Senát.
Uvidíme, zda se podaří
přesvědčit paní minis‑
tryni financí o tom, že je
elementární slušností
kompenzovat výpadky
daňového inkasa z dů‑
vodu vyplácení kompen‑
začních bonusů i v pří‑
padě krajů. Kraje totiž
nesou v mnoha přípa‑
dech ještě vyšší náklady
na zvládnutí krize než
obce. A přitom musí investovat, pokud
se máme z ekonomické krize co nejrych‑
leji dostat. Prostor ve vládní rozpočtové
rezervě, která po poslední novele záko‑
na o státním rozpočtu čítá neuvěřitel‑
ných 215 mld. Kč, určitě existuje.
Senát doplnil do klíčového zákona
i silnice v Plzeňském kraji
Trochu stranou ale zůstal jiný a pro Pl‑
zeňský kraj důležitý zákon. Jedná se
o novelu zákona o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infras‑
truktury. Jeho součástí je totiž příloha
určující preferované stavby, u kterých
lze použít jednodušší a rychlejší způsob
povolování a také jednodušší získání

práv k dotčeným pozemkům. A právě ta‑
to příloha se novelou rozšiřuje o další
stavby, včetně některých silničních ko‑
munikací.
Bohužel v případě hlavních silničních
tahů novela ze Sněmovny neobsahovala
žádnou z komunikací I. třídy procháze‑
jící Plzeňským krajem. A to ani dva
hlavní dopravní tahy vedoucí z Bavor‑
ska, které procházejí více kraji.
Tvrzení ministerstva dopravy, že vychá‑
zí z politických dohod, mě jako zástupce
Plzeňského kraje opravdu neuspokojilo,
a tak jsem z pozice předsedy senátního
hospodářského výboru vyvinul enormní
úsilí k tomu, aby se na seznamu prefero‑
vaných staveb objevily i „naše“ silnice.
Hlasování ve výboru nebylo vůbec
jednoduché, ale s podporou senátora
z Plzně Lumíra Aschenbrennera a tří se‑
nátorů napříč politickými stranami se
to povedlo. O jeden jediný hlas. Na se‑
znam preferovaných staveb se tak do‑
staly konkrétně silnice I/26, I/27, I/20 a
nakonec i tzv. pošumavský tangent ve‑
doucí z Domažlic přes Kdyni, Klatovy,
Horažďovice až do jihočeských Vodňan.
Plénum Senátu tento výborový návrh
následně potvrdil.
Věřím, že návrh nakonec schválí i posla‑
necká sněmovna. A doufám, že i s pod‑
porou „dvojnásobného ministra“ prů‑
myslu a obchodu a současně dopravy
Havlíčka. Jinak by byl sám proti sobě.
Otevřela by se tím cesta k rychlejšímu
budování obchvatů. Příslušný tlak na je‑
jich uskutečnění pak musí houževnatě
vytvářet regionální politici i starostové
obcí, kterými vede trasa těchto hlavních
silničních tahů.
Vladislav Vilímec, senátor
Parlamentu České republiky

Pomoc členským obcím
Centrum společných služeb v rámci DSO Kdyňsko poskytuje poradenství nejen členským ob‑
cím, ale i jejich občanům. V současné době řeší mimo jiné zpracování aktualizace Strategie
rozvoje DSO Kdyňsko. Dále se intenzivně věnuje sběru informací, které jsou potřebné pro
zpracování výstupů v rámci prodloužení projektu ve 3 oblastech – denní sociální potřeby oby‑
vatel v obcích DSO, veřejnoprávní smlouvy a ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti
meziobecní spolupráce. V oblasti vzdělávání je připravováno školení pro účetní obcí a jejich
příspěvkových organizací ohledně novinek v účetnictví a daních obcí. Školení je plánováno na
říjen 2020. Kontakt: kdynsko@seznam.cz
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Rybářské závody u kolovečské vody
Díky zlepšení situace ohledně koronaviru mohl Rybářský spolek Ko‐
loveč 6. června uspořádat své tradiční jarní závody.
I když počasí nebylo posezení u vody příliš nakloněno, sešlo se na
rybníku U Holce 56 rybářů/rybářek, z toho bylo 50 dospělých + 6 dětí.

Nejdelší úlovek z vody vytáhl Vilém Janouškovec, jednalo se o kapra
délky 57 cm.
Organizátoři připravili pro všechny závodníky občerstvení i hodnot‐
né ceny.
Městys Koloveč

Organizační schéma závodů
bylo následující:
l
l
l
l

Od 5:30 h – prezentace rybářů a losová‐
ní míst
Od 6:00–8:30 h první kolo závodů
V čase 8:30–9:30 h přestávka a přeloso‐
vání míst
9:30–12:00 h – druhé závodní kolo
Lovily se tyto ryby: kapr, amur, tolstolo‐
bik a štika.
Ve 12:30 už měli rozhodčí jasno a mohli
přistoupit k vyhlášení konečných vý‐
sledků.
Kategorie děti (do 15 let):
1. Krechler Petr
264 cm
2. Bernklauová Tereza
88 cm
3. Herian Lukáš
67 cm
Kategorie dospělí:
1. Radler Petr
249 cm
2. Šuchman Josef
247 cm
3. Fišera Jiří
240 cm

Benefiční fotbalové utkání
V sobotu 11. července 2020 od 17:00 byl na
hřišti Slavoje Koloveč sehrán unikátní fotbalo‑
vý zápas. Střetli se v něm současní hráči tohoto
týmu s bývalými hvězdami klubu.
V sestavě domácích (černé dresy) se představi‑
li: Kasl – Duchoň – Votava – Bittengl – Danescu
– Souček – Šlajs F. – Šlajs T. – Denk – Záhrobský
– Mastný – Schwarz – Diviš – Dvořák.
Na druhé polovině hřiště (oranžové dresy) se
objevili hvězdní hosté: Míčka – Malý – Šperl –
Pavlík – Parlásek – Fillinger P. – Došek L. – Fil‑
linger M. – Milota – Černohorský – Kufner –
Kruml – Lucák – Kadlec – Baxa.
Zkušenosti z vyšších fotbalových soutěží se na
hřišti ukázaly jako rozhodující, a tak po polo‑
čase 0:3 svítil v závěru utkání na ukazateli stav
2:11. Mezi střelce se za domácí zapsal se dvě‑
ma přesnými ranami Duchoň, hosté se o gólové
trefy podělili takto: Pavlík 4, Šperl 3,
Parlásek 2, Malý 1 a Baxa 1.
Utkání se skvělou atmosférou přihlíželo 250 di‑
váků, dobrovolné vstupné bylo věnováno na
dobročinné účely.
Městys Koloveč

Prázdninová štafeta probíhá i na Kdyňsku
Prázdninová štafeta je turistická soutěž pro děti a mládež do 18 let, která probíhá od 27. 6. do 31. 8. 2020. Soutěžící se zaregistruje na od‐
kazu http://stafeta.plzensky‐kraj.cz. a může začít hrát. Pro zařazení do slosování musí navštívit alespoň 15 turistických cílů z celkových 50,
které jsou součástí soutěže. Jedná se o turistické cíle v Plzeňském kraji a několika ze sousedních regionů. Na Domažlicku se nachází 6 cílů,
na území DSO Kdyňsko se jedná o Rozhlednu na Korábu nebo Rýzmberk a Gloriet – klobouk u Kouta na Šumavě.
(red)
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Anenská pouť na Tanaberku
Na Tanaberk každoročně zavítá
spousta poutníků, kteří jsou unešeni
krásou a pohnutou historií kostela sv.
Anny. Nejvíce návštěvníků přivítá Ta‑
naberk vždy ve svátek svaté Anny, kte‑
rý letos připadl přímo na neděli 26.
července. Jako každoročně byl i v tom‑
to roce připraven kulturní program.
Před slavnostní poutní mší svatou za‑
zněly v kostele známé i méně známé
skladby od skladatelů G. F. Händela,
J. A. Bendy, J. Zacha a A. Vivaldiho v po‑
dání MLP komorního smyčcového or‑
chestru. Po mši svaté se všichni mohli
občerstvit u stánku ZOD Mrákov a po‑
slechnout si koncert dechové kapely
Petrovická sedmička.
Poutní mši svatou sloužil
páter Przemyslaw Ciupak.

Na rozhledně
Poutní mše svatá u svaté Markéty
Poutní mše svatá na vršku nad Libkovem, kde se nachází rozhledna a kaple
svaté Markéty, se konala o uplynulé neděli 19. července odpoledne a slav‑
nostní bohoslužby se zúčastnilo asi 50 věřících. Poutníci vystoupali na tento
kopec, aby se zúčastnili mše svaté, kterou sloužil klatovský kaplan P. Bystrík
Feranec. Kaple svaté Markéty se nachází na rozhraní okresů Domažlice a Kla‑
tovy a patří do farnosti Dlažov.
Mše svatá se zde koná vždy jednou za rok po svátku svaté Markéty. A protože
bylo příznivé počasí, mohli někteří poutníci ještě vystoupat na rozhlednu, ze
které byl krásný výhled do všech světových stran.
Martina Matějková

Historie poutního kostela sv. Anny se začíná
psát už roku 1703, kdy za večerního soumraku ve
svátek sv. Anny vystoupil na vrch kantor a varha‐
ník z nedalekých Všerub, František Pajer, stižen
smutkem a duševními depresemi. Pojednou prý
nad sebou spatřil zářící oblaka, která jasným svět‐
lem zabarvila celou okolní krajinu. Tento přírodní
úkaz na kantora zapůsobil zázračně, cítil se uzdra‐
ven a na místě nechal z vděčnosti vystavět malou
dřevěnou kapli. Mezi poutníky se zakrátko roz‐
nesly zprávy o zázracích, které se po návštěvě
kaple a zbožné modlitbě ke sv. Anně udály.
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Jak se ve Kdyni žilo
TRHY – Dnes počtvrté a naposledy zalis‑
tujeme ve vzpomínkách pana Karla Regála a
povíme si něco o trzích na kdyňském ná‑
městí.
Náměstí bývalo o pátečních trzích dobytčích
zároveň i tržištěm a také o trzích výročních.
V pátek ráno zarazil policajt v hořejší třeti‑
ně náměstí dva praporečky, vyznačující,
kam až smí se stavěti dobytek. O trzích vý‑
ročních zaplněny byly dobytkem i ulice do
„Kozího rynku“(Kozí rynk = dnes prostor
Klatovské ul. před autoškolou pana Hofme‑
istera). Přiháněno bylo na trh někdy až
1 000 ks. Někdy přivezl sedlák z Bavor na
trh i vůz polní mrkve, tuřín nebo zelí. Již od
čtvrtka trousili se trhovci do města a spolu
s nimi i dohazovači. Ti v pátek ráno zaujali
všechny vchody do náměstí a ty, co dobytek
přiváděli, zastavovali, aby od nich zvěděli
cenu, co dobytek platí. Mimo tržiště nebylo
povoleno prodávající zastavovati a s nimi
smlouvati. To bylo možno až na tržišti –
smlouvalo se a přemlouvalo, vkládali se ru‑
ce kupujících do rukou prodávajících a plá‑
caní, až koupě ujednána. V pátek k poledni
obě strany odebraly se svorně do četných
hospod obklopujících tržiště, aby tu zapili
„litkup“. Hospod kolem bylo dost, 10 na ná‑
městí a ještě 6 v přilehlých ulicích. „Pijáků“
bylo hodně, hosté jedli, pili, rozprávěli, až
nálada vystupňovala se zpěvem. Takovým
typem nezmarného pijáka byl Mjichal Špa‑
tenka. Starý Mjichal, tehdy již devadesátile‑
tý, s hrdostí vypravoval, že už handluje od
šestnácti let. Zvláštností tehdejšího zařízení
hostinského byly soudky na moč, za dveřmi
na dvoře umístěné, které svážel tovární zří‑
zenec. V továrně totiž čpavkem močovým
čistili a prali vlnu. Na trzích kupodivu nebý‑
valo rvaček mnoho. Tehdejší hostinští byli
energičtí a pak pomáhal udržovati pořádek
policejní řád, jímž mohl být zakázán trh na
několik pátků.
O trzích výročních celé náměstí se zaplnilo.
Hořejší třetinu zaujal dobytek, který zaplnil
i ulice sousední. Kramářské budky, krámy,
od radnice k poště (tehdy stará pošta čp.
137) ve dvou řadách, rozdělily náměstí a po‑
dél silnice až k fabrice, táhla se ještě řada
třetí. Prodávaly se v nich látky na šaty a roz‑
manité zboží kramářské. Při silnici pod fab‑
rikou vykládali své zboží na okovaných
truhlách punčocháři, kalounkáři, bačkoráři,
výrobci rukavic a čulíků. U radnice prodáva‑
lo se mýdlo, svíčky, lojové i voskové, hrom‑
ničky i svíčky oltářní, pohřební i ohromné
svíce posmrtné. Hned při dobytku zaujali
své místo provazníci. Vedle nich převlečený
Turek, který zakulacenou sekerkou krájel
turecký med, prodával fíky, pomeranče a
dřevěné škatulky plněné větrníky, cukrový‑
mi mandlemi a cukrovanou pomerančovou
kůrou. Hned vedle nalézaly se kádě okurek
s lákem, které si nosili přespolní i s lákem
ve džbánech domů.

Na druhé podélné straně náměstí při do‑
mech vykládali své zboží na rohatinách
u zdi opřených čepičkáři, kloboučníci, ševci
a krejčí. V mezeře mezi domy se prodávaly
ženské módní klobouky. Před poštou vyvo‑
lávali hlučně přednosti svého zboží „laciná‑
ři“. Za kašnou nabízeli semínkáři semena a
spoustu okurek na salát, cibuli a česnek.
Za nimi zaujali své místo železníci, pilníkáři,
bednáři s nádobím a prodavači zboží emai‑
lovaného. Pod hořejší kašnou rozloženy by‑
ly stánky sladkostí a krámy cukrářské a per‑
níkářské. Nejrušnější byl ale život u kaplič‑
ky v dolní části náměstí. Tam lákal ku kolo‑
toči flašinet. Vedle majitel panorámy vytru‑
boval. Pomáhal mu budit pozornost diváků
strakatý papoušek nebo opička. Panoráma
tvořil vůz sloužící zároveň za obydlí. Po roce
1866 lákaly výjevy bitev „u Podola, u Ná‑
choda, u Jičína a u Hradiště“. Vstupné se pla‑
tilo 2 krejcary. Na náměstí vystupovali koču‑
jící zpěváci. Opěvovali hrůzostrašné událos‑
ti časové a hůlkou ukazovali jednotlivé scé‑
ny namalované na velikém plátně. Nechybě‑
li ani komedianti, kteří na voze projížděli
městem a zvali na večerní představení.
I když v mnoha rodinách byla bída, doba po‑
skytovala určitou romantiku oproti dnešní
době, která je zaměřena většinou na honbu
za penězi.
Rudolf Šlajer

Zachraňte
trosečníky!
Voláme všechny děti ze Kdyně a okolí!
Prázdninová plavba s Českou televizí se
lehce zvrtla a dva měsíce plné pohody na
palubě parníku se staly bojem za záchra‐
nu trosečníků!
Proč?
Protože to parta z Déčka načoudila do os‐
trova dřív, než Inženýr Vrtulka zjistil, jak
se rozkládá jeho lehátko! A že to byla
šlupka!
Hesla k záchraně se rozkutálela až na
Kdyňsko a rovnou na tři místa!
V našem infocentru si můžete vyzvednout
pracovní listy, samolepky a leták s heslem,
v parku pak můžete vypátrat druhé heslo
a vydat se ještě dál!
Hledejte podle souřadnic a dejte nám vě‐
dět, jak se vám podařilo hesla najít!
Nápověda je, že schránky s hesly střeží Sv.
Anna a Anděl(ice).
Takže déčkaři – u nás na Kdyňsku najdete
rovnou 4 hesla!
(3 zelená, 1 červené)
https://decko.ceskatelevize.cz/zachran‐
trosecniky/mapa

Nová posezení ve Všerubech
U cyklostezky CT 3A u fitness strojů ve Všerubech, u workoutu v Hájku
a u úřadu ve Všerubech pomohli všerubští dobrovolní hasiči nainstalo‐
vat nové parkové lavičky, betonové sedací soupravy, stojany na kola a
odpadkové koše. Nově také zkrášlí okolí bytového domu ve Všerubech
betonové vázy s okrasnou zelení.
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Pasování předškoláků
Ve čtvrtek 25. června 2020 v 16:15 se zahrada Mateřské školy Koloveč zaplnila nedočkavými rodiči i prarodiči. Konalo se zde totiž tra‑
diční pasování předškoláků na budoucí školáky. Nervózní byly obě strany, jak děti, tak jejich rodiče. Nácvik vystoupení totiž z důvodů
karantény probíhal nejen v budově školy, ale často i v jednotlivých domácnostech budoucích prvňáčků.
S prvními tóny písně „Hej hou, hej hou“ vyšel ze školky dlouhý zástup dětí spolu se svými učitelkami a asistentkami. Není divu, do školy
totiž odchází celkem 26 dětí! Slavnostního zahájení akce se ujala ředitelka MŠ Helena Moudrá. Následovalo pásmo říkadel i zpěv pís‑
ničky „Není nutno“, při kterém děti
předvedly svoji paměť i pohybové na‑
dání.
Pak už předškoláci pěkně jeden za
druhým přijímali z rukou svých vy‑
učujících nejprve šerpu, pak pamětní
list a nakonec dáreček od městyse
Koloveč. Za něj přišel dětem popřát
hodně úspěchů na důležité životní
cestě i Ing. Václav Pergl, starosta
městyse. Celá akce byla zakončena
zpěvem písničky Z. Svěráka „Prázdni‑
ny u babičky“.
Počáteční obavy byly úplně zbytečné,
vše dopadlo na 1*. Tak tedy: Hodně
zdaru v příštím školním roce!
Městys Koloveč

Kino na loučimské návsi
V sobotu 25. července se v prostoru před hasičárnou odehrála zajímavá kulturní akce.
Na plátně zavěšeném před vraty ožilo Švýcarsko v cestopisné přednášce Martina Loewyho s názvem „Velká cesta srd‐
cem Alp“ s podtitulem „To nejlepší ze země, kde hory jsou doma a vlaky jezdí na minutu přesně. Alpské štíty, ledovce
a rozkvetlé louky“.
Autor dělá cestopisné přednášky ži‐
vě a od podzimu do jara objíždí celou
republiku, letos ale vzhledem k nou‐
zovému stavu a omezené možnosti
shromažďování natočil přednášku na
video a ke stažení za poplatek je na
webové adrese: https://www.promi‐
tani.cz/martin‐loew.php.
V poněkud chladnějším večeru sle‐
dovalo přednášku 14 diváků včetně
hravého černobílého kotěte, které se
víc než plátnu věnovalo svým hrám.
Akci uspořádala obec.
Zdeněk Huspek

Pozvánka
Dne 18. září 2020 zveme všechny bý‑
valé absolventy na oslavy Střední
zdravotnické školy Domažlice. V době
od 12.00 do 18.00 hodin si můžete
školu na Chodském náměstí 97 pro‑
hlédnout a zúčastnit se bohatého pro‑
gramu, který je pro vás připraven.
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Dětský den v Loučimi Víte, že...
Loučimské děti oslavily svůj den a přiví‑
taly prázdniny.
Jako první větší akci po vynucené pauze
uspořádali v sobotu 4. července loučimští so‐
kolové ve spolupráci s Lesy ČR s.p. na koupa‐
lišti nejen pro místní děti zábavně soutěžní
odpoledne a hned na úvod nutno dodat, že
skutečně vydařené.
Počasí bylo jako na objednávku, pár ochot‐
ných rukou na přípravu celé akce se také na‐
šlo, a tak se děti mohly po čtvrté odpolední
pustit do plnění rozličných dovednostních, ale
i znalostních úkolů. Skákání na balonu s cecí‐

spělým, kteří vlastně uprostřed přírody žijí od
narození!
Soutěže všichni pojali se vší odpovědností a
po jejich skončení už na děti čekaly nafukovací
čluny a duše z náklaďáku a v krásně čisté a ku‐
podivu i relativně teplé vodě před časem zre‐
konstruované požární nádrže vypukla ta pra‐
vá oslava léta.
Občerstvení měl se svým týmem na starosti
starosta TJ Sokol Josef Šváb, místostarosta To‐
máš Franc a další členové zajišťovali hladký
průběh dění na břehu i ve vodě, dospělí, jichž
přišel možná stejný počet jako dětí, se mohli

26 dětí se zúčastnilo akce, kterou pro ně uspořádala TJ Sokol.
ky, hod na basketbalový koš, hádání předmětů
rozložených na dece a odkrytých jen na krátký
okamžik, střelba z umělohmotných maket pu‐
šek i z opravdové vzduchovky a pár dalších
disciplín bylo hračkou proti poznávání druhů
stromů podle větví, rozložených na trávě. Ten‐
to úkol měl na starosti člověk nadmíru povola‐
ný – místní revírník Karel Kacerovský. Větvi‐
ček bylo 30, poznat například listy kaštanu,
bezinkový květ anebo lískový ořech nebyl
problém, odlišit od sebe různé druhy jehlična‐
nů anebo olší už dalo zabrat i některým do‐

po delší době znovu setkat a poklábosit nejen
nad pivem či limonádou, ale i nad plameny
ohně opečenými buřty.
„Je tady celkem 26 dětí, z toho místních 10,“
zhodnotil odpoledne jednatel Jiří Grösl, „což je
dost a přibližně to odpovídá našemu odhadu.
Takže spokojenost.“
A pokud nepřijde zase nějaké pandemická
pohroma, můžou se všichni těšit na začátek
září, kdy Sokol pořádá u příležitosti podzimní
pouti hned dvě pohybové akce pro dospělé
i pro děti.
Text a foto Z. Huspek

Setkání maxovských rodáků jinak
Setkání německých ma‐
xovských rodáků při
každoroční pouti na Ma‐
xově u Všerub proběhlo
letos ve zcela jiném duchu.
Komorním. Nekonala se
žádná pouť s kroji, zpě‐
vem či hudbou tak jako
v jiných letech. Poslední
červnovou neděli se ně‐
mečtí rodáci sešli v koste‐
le svatého Jana Křtitele,
ovšem ne na společné
poutní mši. V kostele ro‐
dáci pouze tiše zavzpomí‐
nali, ve vzpomínkách po‐
kračovali ještě v eschl‐
kamské restauraci 'Zur
Post' jen několik kilomet‐
rů od česko‐německých
hranic.
Městys Všeruby

l V pátek 24. července v podvečer v Br‑
nířově přivítal do svých řad milými slo‑
vy čtyři nové občánky pan starosta Zde‑
něk Šup? Malé „parezáčky“, tři holčičky a
jednoho chlapečka. K přání šťastného vstu‑
pu do života se přidala krátkým proslovem
paní kronikářka, která poté vyzvala rodiče
k podpisu do obecní kroniky. Rodiče si
mohli děti položit do kolébky a šťastné
chvilky zdokumentovat focením. Pro ma‑
minky byly připraveny květiny a pro dětič‑
ky pamětní knihy s věnováním a plyšoví
medvídci. Po krátkém setkání se děti se
svými rodiči vrátily do svých domovů. Ještě
jednou, aby jejich domov byl vždy místem
klidným, bezpečným a bezstarostným a je‑
jich život šťastný a spokojený, přeje za obe‑
cní úřad Brnířov Ing. Věra Jandová
l Pro malé koutské sokolíky opět při‑
pravila cvičitelka Jitka soustředění?
Tentokrát v Chodské strážnici na Pele‑
chách. Program od čtvrtka do neděle zaru‑
čoval, že ani při nepříznivém počasí se děti
nenudily a bylo stále co dělat. Návštěva ba‑
zénu v Domažlicích, stopovaná na Filipovu
horu, procházky po okolí, kreslení, stolní
hry a díky strejdovi Ádovi se projely na ko‑
níkovi Bonýzkovi. Jako vždy měly připrave‑
né překvapení pro rodiče, kteří si v neděli
pro děti přijeli. Některé z nich měly slzičky
při příjezdu, protože byly poprvé od rodičů,
a v neděli zase, že nechtějí ještě domů. A to
bylo pro všechny, kteří se starali, aby se dě‑
tem líbilo, dostatečné poděkování, píše He‑
lena Klimentová.
l Den dětí byl 13. června první akcí
v Nové Vsi po koronakrizi? Z velké účasti
bylo jasné, že se rodiče i děti po dlouhé
pauze na setkání moc těšili. I když se honi‑
ly mraky a bouřky, nakonec vyšlo počasí na
výbornou. Stezka zábavných úkolů vedla
kolem Vsi a v devíti disciplínách si děti
mohly vyzkoušet fyzickou zdatnost např.
při překonávání překážek či ve skoku v pyt‑
lích, manuální zručnost při sestavování
puzzle, lovení papírových rybiček či dojení
dřevěné kravičky. Kdo dorazil do cíle, mohl
si opéct buřtík na ohni a jako odměna na
něj čekala sladká medaile na krk a ručně
vyráběné mýdlo ve tvaru zvířátek. Za jejich
výrobu mockrát děkujeme Michaele Hude‑
cové. Největším zážitkem ale bylo překva‑
pení ‑ svezení na paddleboardu v novove‑
ské požární nádrži. Bonusovou disciplínu
připravila akční rodina Hudcových, které
patří velký dík za zapůjčení paddleboardu
a hlavně za zajištění bezpečné plavby i pro
ty nejmenší. Všem, kteří pomohli s organi‑
zací, a firmě FERDA´S Group, s. r. o., za
sponzorský dar děkuje Šárka Kraftová.
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Létu na Hájovně dominují grilovačky
Koupaliště Hájovna spolu se svým atypickým
molem představuje jeden ze symbolů města
Kdyně, který kromě místních obyvatel oceňují
také návštěvníci přilehlého kempu a chatové
osady. Areál koupaliště prošel v posledním ro‐
ce řadou změn, mnohdy bohužel i nepopulár‐
ních. Mezi ty méně příjemné změny bychom
mohli zařadit pokácení stromů v břehu před
areálem, jejichž stín skalním návštěvníkům
koupaliště v parních letních dnech dodnes
chybí. Zbylé stromy v areálu koupaliště, jejichž
zdravotní stav s ohledem na bezpečnost nevy‐
žadoval úplné odstranění, prošly razantním
řezem. Vzhledem k dlouhodobému nedostat‐
ku vody, se kterým se nejen na koupališti potý‐
káme, byl letos na jaře důkladně vyčištěn a dle
možností i rozšířen přítok vody, díky kterému
by měla voda do koupaliště natéct rychleji a ve
větším množství. Efektivitu tohoto opatření
jsme v letošním roce bohužel zatím nemohli
pozorovat, neboť z důvodu pandemie viru
SARS‐CoV‐2 nebylo možné koupaliště řádně
vyčistit. Ale nebojte, dle výsledků kontrol hy‐
gienické stanice je voda v koupališti čistá a spl‐

ňuje všechny požadované normy. Při vstupu
do areálu mnohé návštěvníky zarazí, že není
otevřen stánek u vstupu, kam po léta jako děti
chodily na zmrzlinu, později pak „na jedno to‐
čené“. Až po chvíli si mnozí z nás uvědomí, že
právě přesunutí stánku je asi tou největší změ‐
nou, která se na koupališti musela realizovat, a
nový stánek je otevřený doslova opodál, hned
za převlékacími kabinkami. Děkujeme společ‐
nosti Thermo‐Kov, spol. s. r. o. za poskytnutí
buňky, která již od roku 2019 tvoří zázemí
stánku s občerstvením. V letošním roce byla

u stánku ještě dobudována pergola, která tak
návštěvníkům alespoň částečně kompenzuje
stín pokácených stromů. Přístřešek zároveň
poskytuje dobré zázemí pro různé akce, vč.
pravidelných grilovaček, které provozovatelé
stánku „Summer bar Hájovna“ v letní sezóně
již třetím rokem pořádají. Pokud jste na kou‐
paliště letos ještě nezavítali, jeho návštěvu ur‐
čitě doporučuji – přijďte se vykoupat nebo jen
tak se projít, uniknout ruchu města a posedět
u zmrzliny, limonády, nebo piva s klobásou.
Oskar Hamrus, starosta

Divadelní spolek Máj
Tleskali jim v Zahořanech

V Zahořanech vystoupil divadelní spolek Máj
Divadelní spolek Máj ze Kdyně představil dne 18. července v kulturním sále v Zahořa‑
nech svoji novou hru. V Komedii „Sexem ke štěstí“ z autorského pera Jakuba Zindulky se
v hlavních rolích představili Jitka Votavová, Jan Věneček, Anna Věnečková a Jan Kuťka.
I přes dobu letních prázdnin a dovolených byla účast v publiku velká a herci byli odmě‑
něni zaslouženým potleskem.
Ing. Pavel Vondrovic, starosta obce Zahořany

Kdyňský ochotnický divadelní spolek Máj nastu‐
doval na letošní sezónu novou divadelní hru autora
Jakuba Zindulky pod vedením principála Jana Kuť‐
ky s názvem ,,Sexem ke štěstí“. Hra pojednává
o Stelle, která je skutečnou odbornicí na oživení in‐
timních manželských hrátek. Proto se na ni obrátí
Norbert, který není spokojen s intimním soužitím
se svou manželkou Hedvikou. Norbert a Stella si
jsou evidentně sympatičtí. Stellin mladší manžel
Robert, značně unavený neustálými experimenty
své partnerky, si najde někoho jiného. Jeho milen‐
ka Hedvika je ovšem shodou okolností manželkou
Norberta. A tak se terapeutická sezení poněkud
vymykají kontrole. . . A jak vše dopadne? To se do‐
zvíme, přijdeme‐li na premiéru této divadelní hry
do kdyňské sokolovny 5. září 2020 od 19:00 hodin.
Od roku 2018 také vedou dětské divadlo dva členo‐
vé ze souboru Máj, Jitka Votavová a Jan Kuťka. Ve
čtvrtek 25. června 2020 odehrály v MKS Kdyně dě‐
ti z oddílu PS Jitřenka ,,Kulišáci“ premiéru divadel‐
ní hry ,,Poprask v hotelu“. Autory jsou právě výše
uvedení ochotníci. Tato pohádková hra je zasazena
do moderní doby a sepsána podle přání dětí. Dě‐
tem jsou role šité na míru, a proto si hraní tolik
všechny užívaly. Po skončení dostali malí divadel‐
níci odměnu za odvedenou práci od vedoucích i od
některých rodičů a už dnes se moc těší, až se po
prázdninách opět sejdou a budou hrát všem i sobě
pro radost.
Rudolf Šlajer
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Předprodej vstupenek
V Turistickém informačním centru ve Kdyni
20. a 21. 8. MALBA V PLENÉRU
22. 8. GULÁŠEK
27. 9. CAVEMAN/ K DISPOZICI POSLEDNÍ VOLNÉ
VSTUPENKY
2. 10. NEZMAŘI
7. 12. DVA NAHATÝ CHLAPI/ K DISPOZICI POSLEDNÍ
VOLNÉ VSTUPENKY
8. 12. TALKSHOW 3v1/VYPRODÁNO
22. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JANEK LEDECKÝ

4/2020

Ochrana údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje správce osobních
údajů na skutečnost, že informační systém dodaný externím doda‑
vatelem nezbavuje správce odpovědnosti za správné zpracování
osobních údajů. Pořídí‑li si tedy informační systém od externího do‑
davatele, je stále zodpovědný za správné zpracování osobních úda‑
jů a není možné argumentovat tím, že chybu způsobil systém. Úřad
pro ochranu osobních údajů poukazuje na tuto problematiku na
základě svých dozorových poznatků. Při výběru informačního sys‑
tému je nutné zkontrolovat jeho nastavení a spolupracovat s doda‑
vatelem tak, aby bylo zpracování osobních údajů prováděno v sou‑
ladu s Nařízením GDPR.
(red)

Návštěva v Národním muzeu
V pátek 3. července jsme v Praze pře‑
dávali do sbírky Národního muzea za‑
jímavé předměty, které jakkoliv souvi‑
sí se sobotními setkáními „Soboty pro
sousedství“ a uzavřením hranic v dů‑
sledku koronavirové pandemie.
To, že přeshraniční spolupráce městy‑
sů Všeruby – Eschlkam funguje na vel‑
mi
nadstandardní
úrovni,
bylo
již
mnohokráte zmiňo‑
váno. To, že vyhláše‑
né restrikce v případě
uzavření hranic v do‑
bě koronavirové pan‑
demie tuto spoluprá‑
ci ochromily, víme ta‑
ké. Nebyli jsme jediní,
kteří na jednu stranu
chápali a rozhodně
nechtěli,
jakkoliv
zlehčovat pandemic‑
kou situaci, ale na
druhou stranu jsme
nechápali, že téměř
po 31 letech demo‑
kracie jsme jen tiše
přihlíželi opatřením,
která striktně rozdě‑
lila lidi žijící po obou stranách hranice.
Naštěstí to nebylo všem lhostejné a
vznikla mezinárodní občanská iniciati‑
va „Soboty pro sousedství“, která sdru‑
žuje více než tisíc lidí z pohraničí České
republiky, Německa, Rakouska, Polska
a Slovenska. Zástupci iniciativy začali
pořádat mnoho společných sobotních
setkání podél zelené hranice v rámci
stejnojmenného projektu „Soboty pro

sousedství“, aby poukázali na problém
uzavřených hranic v důsledku korona‑
virové pandemie. A právě aktéry těchto
setkání pozvala paní Lenka Šaldová
z Národního muzea, která nás celým
odpolednem provázela. Cílem páteční
akce bylo předat do sbírky Národního
muzea zajímavé předměty, které jak‑

koliv souvisí se sobotními setkáními a
uzavřením hranic. Přivítal nás také ře‑
ditel Historického muzea Marek Junek,
a to i přes to, že měl dovolenou. Do Ná‑
rodního muzea přijeli také Jan Kvapil,
Christoph Mauerer a zástupci Klubu
Česko‑německého partnerství v čele
s Lars von Helbig z Krušnohorské obla‑
sti. Během setkání běžela prezentace
fotografií ze Sobot, dozvěděli jsme se,

proč se logem a symbolem Sobot stal
karafiát a že neoficiální hymnou je ob‑
líbená píseň Včelka Mája, jejíž slova do‑
bře znají Češi i Němci. Zástupci Klubu
Česko‑německého partnerství předali
paní Šaldové jako poděkování krušno‑
horského františka a zazněla také pís‑
nička o krásách Krušných hor. Zástupci
z iniciativy očividně
nezahálí. Je již naplá‑
novaná celá řada spo‑
lečných akcí, které se
podél hranic uskuteč‑
ní. Například v srpnu
je naplánovaný piknik,
v září pivo, v listopadu
procházka, v prosinci
Mikuláš, v lednu novo‑
roční procházka a sa‑
mozřejmě nebudou
chybět ani programy
pro děti. Hlavně ale
byly
představeny
jednotlivé předměty,
které byly do sbírky
dovezeny. Jaké, to vám
neprozradíme
😊.
A že jich opravdu ne‑
bylo málo, se můžete
přesvědčit sami, ale až příští rok. Pře‑
sně za rok totiž Národní muzeum plá‑
nuje uspořádat výroční výstavu v Mu‑
zeu české loutky a cirkusu v Prachati‑
cích, kde budou tyto předměty vystave‑
ny. Závěrem lze možná ještě dodat, že
po pátečním setkání je evidentní, že
otevření hranic neznamená konec So‑
bot pro sousedství.
Městys Všeruby
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Hranice musí zůstat otevřené
„Sobota pro sousedství“ z 13. června se stala oslavou pro znovuotev‐
ření česko‐německých hranic. Česko‐německá hranice zůstala od
poloviny března kvůli koronavirové pandemii uzavřená. Smyslem pro‐
jektu „Soboty pro sousedství“ bylo apelovat směrem k vládám jedno‐
tlivých členských států EU, aby v případě potřeby zahájily členské stá‐
ty včasný dialog a aby omezující opatření na hranicích byla až ta po‐
slední možnost. Takováto setkání se konají nejen podél česko‐bavor‐
ských hranic, ale také podél česko‐saských a česko‐polských hranic
s jasným cílem, v případě možné druhé vlny, nechat hranice otevřené.
Akce se osobně účastnili za zemský sněm Gerhard Hopp, za spolko‐
vý sněm Karl Holmeier, za PK náměstek hejtmana pro oblast dopravy
Pavel Čížek, starosta městyse Eschlkam Florian Neppl, místostarostka
města Kdyně Věra Říhová a členové předsednictva Ackermann Geme‐
inde Regensburg a nepřehlédnutelní byli s českými vlajkami a vlajka‐
mi EU zástupci spolku „Pulse of Europe“.
Karl Ludwig Ritzke, předseda spolku Sdružení Ackermann‐Gemein‐
de diecéze Regensburg, při svém projevu zdůraznil historii a poslání
spolku z církevního pohledu a obzvláště ho potěšilo zapojení mladé
generace a poděkoval zejména Christoph Mauerer a ostatním členům
spolku, kteří se významně na organizaci sobotní akce podíleli.
I náměstek hejtmana PK pro oblast dopravy Pavel Čížek je potěšen,
že tříměsíční omezení na hranicích už skončila. Do Všerub dorazili do‐
konce i pendleři až od Blatné a z Horažďovicka, kteří se účastnili 11.
dubna protestu pendlerů na Folmavě. V současné době čelí jako
mnoho dalších následkům v podobě pokuty vydané KHS PK. „Celou si‐
tuaci bedlivě sleduji. Očekával jsem, že ze strany KHS dojde k jakési
sebereflexi. Právě KHS PK de facto donutila pendlery, aby se o svá prá‐
va přihlásili. Neustále je totiž obviňovala nepravdivými výroky a bez
jediného důkazu“, nechápe starosta Všerub Václav Bernard.
Tyto akce jsou jasným důkazem toho, že naše společné vztahy a
spolupráce jsou založeny na reálných, dlouhodobých a pevných zákla‐

Z levé strany: Pavel Čížek, Karl Holmeier, Karl Ludwig Ritzke, Václav
Bernard, Florian Neppl, Christoph Mauerer, Gerhard Hopp, Martin Dai‑
minger.

dech podporovaných ve všech vrstvách společnosti. Ve svém proslovu
nezapomněl Václav Bernard poděkovat všem, co v nelehkých dnech
posílili naší vzájemnou přeshraniční sounáležitost, zvláště Gerhard
Hopp, Karl Holmeier, Franz Löffler, Karl Reitmeier, Christian a Petra
Dobler, STAN v čele se senátorem Miroslavem Balatkou, Janu Průhovi
a advokátovi Michalu Staňkovi.
Odpolední program zpestřila Konrádyho dudácká muzika a pomoc
při organizaci zajišťovali hasiči městyse Všeruby.
Městys Všeruby

Štěpka může putovat zpět
a na zahradách. Areál je přístupný denně až do
podvečerních hodin. S případnými dotazy se mů‑
žete obracet na referentku stavebního odboru

Štěpka z Vašich větví může zdarma putovat
zpět na Vaše zahrady. Město Kdyně vám zcela
zdarma nabízí ŠTĚPKU pro úpravu vašich za‑
hrad. Tato štěpka byla zpracována z větví
stromků, které jste jako občané odložili v místě
určeném k ukládání biologicky rozložitelného
odpadu u bývalé kotelny v Nádražní ulici. Větve
a další podobný materiál je zde průběžně shro‑
mažďován, následně rozdrcen a odvážen do
kompostáren či spaloven. Nyní byla štěpka po‑
nechána na místě s tím, že bude nabídnuta ob‑
čanům města a spádových obcí k odvozu a ná‑
slednému využití u svých domků, chat, chalup

MÚ Kdyně, Soňu Spěvákovou, tel. 379 413 529,
e‑mail: spevakova@radnice.kdyne.cz.
Stavební odbor MěÚ Kdyně

Kdyňsko

strana 12

4/2020

Studenti v Zahořanech netradičně
Netradičně zakončili letní se‑
mestr studenti VU3V ve více‑
účelovém kulturním zařízení
ve Staněticích při OÚ Zahořa‑
ny. Díky koronavirovým opat‑
řením studenti půlku semes‑
tru museli studovat doma.
Přesto nebyl problém být na
telefonu se svými spolustudu‑
jícími a tutorkou. Zdárně tak
v termínu letní semestr všich‑
ni zakončili. Sešli se poté, až
když se rozvolnila protikoro‑
navirová opatření, aby se ofi‑
ciálně všichni rozloučili a při‑
pravili se na zimní semestr,
který začíná 7. října.
Hanka Hoffmannová,
zastupitelka obce Zahořany

Výměna střešní krytiny na škole

Nominujte svého dobrovolníka
na cenu KŘESADLO 2020
Cenu KŘESADLO uděluje Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. V roce 2020
probíhá již XV. ročník. Nominovat svého dobrovolníka může kterákoliv fyzická
nebo právnická osoba – občan, obec, organizace. Podmínkou je, že dobrovolník
musí působit v Plzeňském kraji. Může se jednat o kohokoliv, kdo dobrovolně po‑
máhá lidem či širšímu okolí. Jeho činnost musí být dlouhodobá a prospěšná šir‑
šímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným. Nominační list je k dispozici na odkazu
https://www.plzensky‑kraj.cz/verejnost‑ma‑moznost‑nominovat‑dobrovolni‑
ky‑na‑ce a musí být doručen do 30. září 2020.

Obec Mrákov v letošním roce nechá
vyměnit střešní krytinu na budově zá‑
kladní školy. Celkové náklady na tuto in‑
vestiční akci jsou 1.915.000 Kč. Ve vý‑
běrovém řízení zvítězila firma Pokrý‑
vačství, klempířství – Šmíd, s. r. o., Ště‑
pánovice. Obec na tuto akci získala do‑
taci ve výši 490.000 Kč z Plzeňského
kraje z programu Obnovy venkova. Akce
probíhá během letních prázdnin a do
začátku školního roku bude střecha ho‑
tova. Starou krytinu – eternit nahradí
betonové tašky. H. Duffková, obec Mrákov
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Život Jiřího Hezkého se naplnil
Bohatý a místy trnitý život
Jiřího Hezkého se naplnil.
5. července letošního roku odešel ve věku
92 let Ing. Jiří Hezký. Sám o svém životě jed‐
nou napsal: „Domnívám se, a můj dosavadní
život to potvrzuje, že nikdy se nemá házet
flinta do žita a omlouvat se, že ne já, ale osud
to tak zařídil.“ Život nejprve dělníka, později
pétépáka a naposledy vědeckého pracovníka,
kandidáta věd, nebyl určitě jednoduchý. Na‐
rodil se ještě do Masarykovy 1. republiky. Byl
silně zaměřen proti komunistickému režimu
a jak dodával, jeho otec, který prožil 2 roky
v koncentračním táboře Flossenburg, měl se
soudruhy své zkušenosti. Byl také společně
se svými kamarády jedním z účastníků pa‐
mátného manifestačního průvodu studentů
k presidentu Benešovi v r. 1948. Po Únoru
došlo k jeho zatčení za údajné porušení záko‐
na na ochranu republiky a šest měsíců po za‐
držení strávil v cele na Pankráci. Po propuš‐
tění pro nedostatek důkazů se snažil pokra‐
čovat v započatém studiu Vysoké školy ob‐
chodní, což mu poúnorový komunistický re‐
žim neumožnil.
Nastoupil tedy jako dělník a později tech‐
nik do Kaubovy továrny. V říjnu 1950 byl po‐
volán na vojenskou službu do 58. praporu

PTP v Mostě. Později byla celá rota přemístě‐
na do Karviné. Jiří Hezký zdědil hudební na‐
dání. Vždyť jeho matkou byla dlouholetá
sbormistryně Čerchovanu a vynikající klaví‐
ristka Božena Hezká. Ještě tedy v Mostě a pak
i v Karviné se mu podařilo založit hudební
kroužek. Mimo to před vojnou sportoval a
jak říkal, školil důstojníky. Byl totiž jazykově
velmi nadán. V padesátých letech ho postihlo
dnes již pozapomenuté nařízení o prodlouže‐
ní vojenské základní služby tzv. na neurčito,
a tak pokračoval od října roku 1952 třetím
rokem u PTP. Ačkoliv byl domažlickým rodá‐
kem se silným vztahem k Chodsku, působil
dlouhý čas na Ostravsku a později v Bratisla‐
vě. Začal dálkově studovat na Vysoké škole
báňské, hornické fakultě v Ostravě. Podepsal
závazek na 10 let výstavby Ostravska, a proto
mohl být propuštěn z vojny. Podařilo se mu
dálkově dokončit vysokoškolská studia na
Vysoké škole ekonomické a později pokračo‐
val i ve studiu na ČVUT Praha. V šedesátých
letech se mohl nakonec ucházet i o vědeckou
práci. Přišel však rok 1970 a Jiří Hezký od‐
mítl souhlasit se vstupem vojsk Varšavské
smlouvy. Byl tedy komunisty zbaven dosa‐
vadní funkce. K vědecké práci se mohl vrátit
až po listopadové revoluci v roce 1989, kdy
se mu podařilo získat externí úvazek na sta‐

vební fakultě v Bratislavě a zasloužil se
i o přijetí československého stavebnictví do
pracovní komise OSN, a to jako první země
východní Evropy. Jako vědecký pracovník pů‐
sobil až do svých 84 let. Naposledy žil v Klen‐
čí a po listopadu 89 se stal předsedou okres‐
ního svazu PTP v Domažlicích. Neúnavně se
snažil seznamovat novou generaci s autentic‐
kým svědectvím těžkých dob prožitých za
komunistického režimu. Pravidelně se účas‐
tnil akcí pořádaných Konfederací politických
vězňů ve Všerubech i u památníku třetího
odboje umístěného před Chodským hradem
v Domažlicích. Účastníci těchto pravidelných
akcí si určitě vzpomenou někdy na jeho mož‐
ná až příliš rozsáhlé projevy. V jeho apelech
však byla přítomna opravdová obava o další
směřování naší země podložená jeho celoži‐
votními zkušenostmi s komunistickým reži‐
mem. V dlouhém životě plném všemožných
překážek toho Jiří Hezký hodně dokázal a do‐
kázal přitom zůstat úctyhodným a čestným
člověkem. Zůstávám vděčný i jeho sestře Dá‐
še, která s velkým optimismem dodávala sílu
mému otci při boji se zákeřnou nemocí.
Pozemský život Jiřího Hezkého se začát‐
kem července uzavřel, ale v našich vzpomín‐
kách bude jistě žít ještě mnoho let.
Vladislav Vilímec, senátor PČR

Péče o toulavé kočky
Péče o toulavé kočky by měla začít u KASTRACÍ
Toulavé kočky – problém každé obce, každého města prakticky
kdekoliv na světě, město Kdyně tedy bohužel nevyjímaje. Kočka je
teritoriálním zvířetem a ať chceme nebo ne, i v žilách té nejobyčej‐
nější „micky“ stále koluje divoká krev – proto není možné kočku
jednoduše uzavřít na zahradě domu podobně jako psa. I proto je
problematika toulavých koček pro města a obce komplikovanější
než v případě toulavých psů. Na téma kastrací koček navíc mezi
lidmi koluje celá řada různých názorů, které mají mnohdy spíše až
charakter mýtů. Pojďme si vyjmenovat alespoň ty nejznámější:
l
l
l
l
l

Kočka by měla alespoň jednou za život mít koťata.
Kočka by se měla kastrovat až po první říji, příp. nejdříve v roce
života.
Chování kočky se po kastraci změní – kočka přestane lovit myši.
Kastrace se týká jen koček, kocoury není nutné kastrovat.
Kastrace naruší vývoj tělesné konstituce kočky.

Žádné z výše uvedených tvrzení není podle odborníků pravdivé,
to mohu ostatně jako laik a majitelka třech kastrovaných koček
potvrdit i na základě vlastních zkušeností. Nekastrované toulavé
kočky, příp. i kočky chované volně na zahradě, jsou doslova časo‐
vanou bombou. Jedna kočka totiž za pouhý rok svého života doká‐
že na svět přivést až 4 vrhy koťat, z nichž každý vrh má obyčejně
2–10 koťat. Kočky mohou být pohlavně dospělé již před završe‐
ním prvního roku života (někdy dokonce již ve věku 6 měsíců),

kdy samy začínají plodit další kočičí „potomky“. Ano, bez nadsázky
lze tedy říci, že kočky se množí prakticky geometrickou řadou a
závratnou rychlostí. Nemusí tomu tak ale v praxi být a stačí vlas‐
tně málo – KASTROVAT (nejen kočky, ale i kocoury). Město Kdyně
se proto v roce 2020 zapojilo do kastračního programu organizace
KasProCats – kastrační program, z.s. Kastrace toulavých koček na
území města Kdyně však byly realizovány již od roku 2019, tj. ještě
před implementací kastračního programu. Všem kastrovaným
kočkám je vždy poskytnuta i adekvátní následná péče, příp. další
potřebné lékařské ošetření. Místa výskytu toulavých koček jsou
monitorována a kočky pravidelně očkovány a odčervovány, aby
pro občany nepředstavovaly žádné zdravotní riziko. Z důvodu mo‐
tivace občanů ke kastraci vlastních koček (a kocourů), ať už těch
„gaučových“ či s volným přístupem do zahrady, je kastrační pro‐
gram města Kdyně nastaven na 50 % spoluúčast města pro úhradu
nákladů na kastraci u partnerských veterinářů.
V případě, že jako občané víte o výskytu nekastrovaných toula‐
vých koček na území města Kdyně či spádových obcí, můžete se
obrátit na tel. 379 413 514, příp. e‐mail: rihova@radnice.kdyne.cz.
Další informace o kastračním programu, jeho fungování, vč. data‐
báze partnerských veterinářů naleznete přímo na webových
stránkách spolku KasProCats: www.kasprocats.cz, příp. na
www.obcekastruji.cz, kde je rovněž možné o kastraci vaší kočky
zažádat online.
Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně
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Kulturní servis
l

29. 8. Brnířov, Rozloučení s prázdninami
– dětský cyklozávod, zábavné odpoledne, ve‐
l 8. 8. Kdyně, bluegrassová sobota na Rýzm‐ čer hraje skupina SVOR, od 14.00 hod.
berku

SRPEN
l

8. 8. Koloveč, 8. ročník Kolovečského piv‐
ního trojboje od 14.00 hod. u rybníka u Holce,
pořádá Rybářský spolek Koloveč

l

ZÁŘÍ
l 5. 9. Kdyně, Odpoledne plné her, pořádá
PS Safír Kdyně

8. 8. Brnířov, Brnířovskej parez, recesis‐
tický trojboj všech generací od 15.00 hod., ve‐ l 5. 9. Mrákov, PETR NOVÁK FOREVER –
čer hraje skupina Moby Dick
koncert, od 19.00 hod., Podium u hřiště

l

8. 8. Chodská Lhota, Pohádková procház‐ l 5. 9. Koloveč, Zábavné odpoledne pro děti
ka, start u OÚ Chodská Lhota od 13.30 do i dospělé – ukončení prázdnin, od 14.00 hod.
15.00 hod., na konci cesty pro každé dítě dá‐ na rybníku u Holce v Kolovči, pořádá Městys
rek a buřtíky na opekání
Koloveč společně s ostatními spolky v Kolovči

l

8. 8. Chodská Lhota, 3. ročník turnaje l 5. 9. Loučim, Sportovní odpoledne v rámci
v malé kopané, zahájení turnaje na místním podzimní pouti „Putování za loučimským
hřišti od 10.00 hod., pořádá FK SOKOL Chod‐ džbánkem“ pěšky a na kole, pořádá TJ Sokol
ská Lhota
Loučim

l

11. 8. Kdyně, Léto s dechovkou – Petrovic‐ l 6. 9. Loučim, Dětské sportovní odpoledne
ká sedmička, park u muzea
„Atletické dovádění“, pořádá TJ Sokol Loučim
l

16. 8. Mrákov, Chodská hyjta, vystoupí l 11. 9. Brnířov, Lanopřetasil, večer hraje
chodský soubor Mrákov, dětský soubor Mrá‐ skupina CODA
ček a hosté z blízkého okolí, od 15.00 hod. na
l 26. 9. Libkov, Rybářské závody
Podiu v areálu TJ Sokol Mrákov, vstup zdar‐
ma, pořádá obec Mrákov a Spolek přátel dol‐ l 26. – 27. 9. Všeruby, Oslavy 450 let od za‐
ního Chodska
ložení městyse Všeruby

l 18. 8. Kdyně, setkání rodáků, téma: Ná‐
městí ve Kdyni, vede R. Šlajer a K. Fiala, od
17.00 hod., sál Muzea příhraničí

ŘÍJEN

l 2. 10. Kdyně, Nezmaři, předprodej vstupe‐
20. 8. Kdyně, Kurz plenérové malby s V. Si‐
nek v TIC
kou, účastnický poplatek v TIC
l 3. 10. Chodská Lhota, pouťová zábava,
l 21. 8. Kdyně, Kurz plenérové malby s V. Si‐
k tanci i poslechu hraje Míla Šobr, od 20.00
kou, účastnický poplatek v TIC
hod. v místní sokolovně
l 22. 8. Kdyně, GULÁŠek, vstupenky online
l 17. 10. Kdyně, Drakiáda, pořádá PS Safír
na www.mkskdyne.cz a v TIC, park Muzea
Kdyně
l 22. 8. Kdyně, Družina pánů z Lipé, hrad
l 31. 10. Kdyně, Halloweenský průvod, po‐
Rýzmberk
řádá PS Safír Kdyně
l 22. 8. Koloveč, Taneční pouťová zábava,
vystoupí kapely JAMARON a UKRADENÝ VJE‐
CY, od 20.00 hod., areál ve Staré cihelně, pořá‐
dá městys Koloveč
l

l

Prohlídky kostela
sv. Mikuláše

23. 8. Koloveč, Kolovečská pouť, pouťové
atrakce v parku u ZŠ Koloveč, chovatelská vý‐ MKS „Modrá hvězda“ Kdyně, Infocentrum
stava, fotbalové utkání, mše svatá v kostele Kdyně a ŘK farnost srdečně zvou na prohlíd‐
ky kostela sv. Mikuláše ve Kdyni určené širo‐
Na Nebevzetí panny Marie v Kolovči
ké veřejnosti se zájmem o historii a církevní
l 29. 8. Libkov, Rozloučení s prázdninami, památky. O výklad se postará pan farář Prze‐
od 14.00 hod., sportovní hřiště v Libkově, po‐ myslaw Ciupak a vedoucí infocentra paní
řádá Místní knihovna Libkov za podpory čle‐ Ludmila Brychová. Prohlídky jsou součástí
nů Spolku pro čistý a zdravý Libkov
nabídky infocentra a jsou určené turistům
l 29. 8. Koloveč, Rybářské závody v Kolovči, i místním obyvatelům.
od 6.30 hod. na rybníku u Holce, pořádá Ry‐ Termíny prohlídek: 3. 8. od 15,30 a 17. 8. od
bářský spolek Koloveč
15,30 – sraz přímo u kostela. Srdečně děkuje‐
l 29. 8. Kdyně, The guitar meeting, park me panu faráři, že vyšel vstříc naší prosbě.
Jana Podskalská
Muzea

Poděkování
V pondělí 20. července mě na úřadě
osobně navštívil Karl Reitmeier, re‑
daktor německých novin.
Po delší odmlce šlo o první setkání, kdy
jsme kromě aktuálních témat zavzpo‐
mínali i na události doby nedávné, na
naší vzájemnou Česko – německou
přeshraniční spolupráci během uzavře‐
né hranice.
Karl byl během této doby pro nás velmi
důležitým styčným bodem a po celou
dobu uzavření hranic velmi intenzivně
a bez předsudků informoval o aktuál‐
ním dění na obou stranách hranice.
A jak se říká, že „všechno zlé je pro něco
dobré”, tak i my jsme našli jedno poziti‐
vum. Shodli jsme se na tom, že se naše
přeshraniční vztahy během několika‐
měsíčního odloučení ještě více pro‐
hloubily, a objevili jsme další do té doby
pro nás neznámé formy spolupráce.
Rádi bychom, aby se na takové spole‐
čensky významné a prospěšné osob‐
nosti jako je Karl nezapomnělo, a proto
jsme Karla za jeho zásluhy navrhli na
Zvláštní ocenění za dlouhodobou vyni‐
kající novinářskou činnost v soutěži
o Česko–německou novinářskou cenu
2020, kterou již popáté vyhlásil Česko–
německý fond budoucnosti – www.ce‐
sko‐nemecka‐novinarska‐cena.cz. Po‐
kud by se odborná komise rozhodla
zvláštní ocenění udělit námi nominova‐
nému Karlu Reitmeierovi, můžeme
s jistotou říct, že by cena bez pochyby
spočinula v těch správných rukách.
Karlovi právem patří velké a zaslouže‐
né „DĚKUJEME“!
Václav Bernard
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Turistická sezona v čase koronavirových obav
Turistická sezóna ve Kdyni je v plném proudu, a přestože kulturní i ces‐
tovatelský rok je v letošním roce omezen vlivem všech událostí spoje‐
ných s pandemií nemoci Covid‐19 a v době vzniku článku čísla znovu ros‐
tou a vláda chystá znovu opatření proti šíření nákazy, turistická sezóna ve
Kdyni běží bez zvláštních omezení. Snad jen až na zvýšenou sanitární pé‐
či nic z předchozího stavu návštěvník nepociťuje. Stále u vstupu do info‐
centra máme nachystané roušky, které zaměstnanci naší organizace naši‐
li, desinfekci, rukavice, několikrát denně dezinfikujeme toalety, kliky, po‐
dlahy i vitrínky, ale jinak život běží, díkybohu, normálně. Během nouzo‐
vého stavu jsme začali připravovat vlastní materiály – turistické skládací
prospekty a v této době jsme začali také infocentrum vybavovat no‐
vými nápady. A tak návštěvník dnes v infocentru
najde zastoupení regionálních suvenýrů jako
jsou výrobky firmy Frotex, pálivé čalamády a
dochucovadla kdyňského Chilli náčelníka,
kmín rodiny Hynčíkovy z Nové Vsi, ruční práce
paní Šmerdové – rodinná tvořivá dílna Uzlíček,
nově přibydou keramické výrobky kdyňských
výtvarnic z rodiny Královcovy. S těmito
zmíněnými výrobky se návštěvníci setká‐
vají již pravidelně během adventních trhů
a dostává se jim vždy velkého zájmu. Těšit
se tak můžete třeba na keramický hrad
Rýzmberk. Kromě regionálních suvenýrů
se zaměřujeme také na klasickou nabíd‐
ku: turistické vizitky, známky, regionální
literaturu, pohlednice, mapky, magnety,
štítky na hole aj. Vedoucí infocentra Ludmila
Brychová připravila také tři nové turistické vi‐
zitky připomínající Tanaberk, kostel sv. Mikulá‐
še ve Kdyni a Gloriet Klobouk. Nabídku stále rozši‐
řujeme. Rodiny s dětmi tvoří podstatnou část náv‐
štěvníků nejen letní sezóny, a tak jsme i pro ně připra‐
vili pestrou škálu materiálů, a to s dětskými motivy – zví‐
řátek, lesa, přírody. Děti si tak u nás kupují praktické a upotřebitel‐
né suvenýry jako ořezávátka, pravítka, záložky, pexesa papírová
i dřevěná, dřevěné puzzle aj. Nově jsme nafotili fotografie Kdyně a okolí a
pořídili aktuální pohlednice. Vytvořili jsme i hlavní turistický motiv naší
sezóny a vznikla autorská kolekce triček, plecháčků, pohlednic, tašek, ba‐
tůžků, které stylizovanou formou zpodobňují symboly Kdyně a Kdyňska.
Trička máme pánská a dámská a dětská, reagujeme na poptávku, a tedy
přibydou i dětská „kdyňská bodíčka“. Spolu s ostatními infocentry jsme si
pořídili čepice, nákrčníky, potítka s motivy Českého lesa. Jak se ukazuje,
jsou žádaným zbožím. Lidé, kteří navštíví naši výstavu krojů, si kousek
Chodska odnesou i domů, a to v podobě „Perníčků z Chodska“ z dílny paní
Lidky Fliegelové. Lidé nám dokonce vykoupili i perníčky původně zamýš‐
lené jako dekorace do výstavy. Chodské motivy si turisté mohou odnést
také na tričkách, kšiltovkách, taškách, šatech. Další novinkou v infocen‐
tru jsou dřevěné edukativní hry, které skrývá truhla, ze které si je děti na
požádání u obsluhy TIC mohou zapůjčit do parku. K dispozici je i deka.
Pořídili jsme je z dotačního titulu Plzeňského kraje Podpora rozvoje ven‐
kovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok

2020. Během prázdnin návštěvníci mohou ve Kdyni navštívit řadu akcí z
kulturního programu a několik výstav. V synagoze lze zhlédnout výstavu
dětských prací věnovaných dětským obětem válek, na náměstí a od srpna
pak v synagoze je k vidění výstava o doktorce Miladě Horákové, která by‐
la před 70 lety zavražděna komunistickým režimem, v kulturním středi‐
sku je otevřena stálá výstava Falešné hranice: akce Kámen, v muzeu výše
zmíněná výstava krojů a také stálá expozice Muzea příhraničí. Již nyní
zveme na výjimečnou výstavu uznávaného umělce Michaela Rittsteina,
která u nás bude do začátku listopadu. Vernisáž proběhne 11. 9. 2020. Ve
spolupráci s městem Kdyně bude zpřístupněna zahrada u Tochorovny.
Zapojili jsme se již podruhé do prázdninové soutěže dětského
kanálu České televize ‐ Zachraň Trosečníky! A také do
regionální soutěže Svazku obcí Domažlicko – Domaž‐
licko s mobilem v kapse. Letos lidé navštěvují památ‐
ky spojené s osvobození v roce 1945. I u nás si pak
mohou vyzvednout svoji odměnu – turistickou
samolepku.
A závěrem trocha statistiky. Koronaviro‑
vý účet vyčíslil návštěvníky u nás v muzeu
takto:
Od 1. 1. 2020 do 30. 1. nás díky výstavě
betlémů navštívilo 117 návštěvníků, v únoru
pro informaci do infocentra přišlo 23 osob a
od vyhlášení nouzového stavu k nám nepřišel
nikdo až do 19. 5. 2020 (od počátku nouzové‐
ho stavu v březnu do 11. 5. 2020 bylo TIC
uzavřeno).
Od 20. 5. 2020 do 23. 7. jsme obsloužili
468 dětí, které si přišly pro déčkohesla
k soutěži, prodali jsme 1 836 kusů suvený‐
rů a 635 lidí si během těchto dvou měsíců za‐
koupilo vstupenku do muzea či synagogy nebo
na výstavu krojů. Tyto údaje pocházejí z našeho pro‐
dejního a skladového systému. Celkový počet návštěvníků v in‐
focentru za uplynulé dva měsíce činí i se všemi, kteří se přijdou pouze
zeptat a nic si nezakoupí, 2 486 osob. Závěrem doplním, že se neuskuteč‐
nily objednané školní výlety a skupiny, které jsme měli naplánované v se‐
zóně duben ‐ červen, připravený program pro dětské i dospělé skupiny
vytvořený infocentrem v rámci propagace a poznávání regionu byl přesu‐
nut na jiné možné termíny.
Ke statistice bychom mohli ještě připočítat pravidelné vycházky v nové
sérii výletů za poznáním – těchto výšlapů se účastní od cca 11 do 40 osob
(pravidelně do vandrovníčku „účast“ sbírá 26 stálých turistů) vždy skupi‐
nu vede zkušený průvodce/ regionální osobnost a cesta směřuje opět
okolím Kdyně s důrazem na regionální historii. Procházky probíhají od
června a zakončeny budou v říjnu, pokračovat budou v roce 2021 a již ny‐
ní víme, že dovolí‐li zdravotní situace, překročíme hranice a krajinu po‐
známe i z druhé strany a tentokrát s bavorskými regionálními průvodci.
Tímto děkuji svým kolegům za vše, co vkládají do své práce, za vlastní
nápady, přínos a energii, s níž k návštěvníkům infocentra i kulturních po‐
řadů ve Kdyni přistupují.
Za kolektiv MKS a TIC Jana Podskalská, ředitelka organizace

Z cyklu Pojďte s námi do přírody upozorňujeme na níže uvedené
vycházky. Do Vandrovníčku sbírá razítka už 26 turistů
2. 9. – NS Milavečské Mohyly /10 km/
Sraz na vlakovém nádraží ve Kdyni v 10:00, odjezd do Milaveč, odkud se vydáme po trase NS a budeme pokračovat z Chrastavic podél Zubřiny
do Domažlic zpět na nádraží (vede L. Hynčíková)
9. 9. – Po stopách hraběnky Schönbornové II. s Jiřím Klimentem/7,2km/. Sraz u muzea v 9:30 směr Prapořiště, Starec, kaple U tří křížů, koutský
hřbitov. Návrat busem z Kouta n. Š. (vede J. Kliment)
16. 9. – Úboč‐Netřeb‐Úlíkov‐Pláně‐Rýzmberk‐Kdyně /10km/ Sraz na nádraží ČSAD ve Kdyni v 11:30 a v 11:37 odjezd busem do Nového Dvora,
přestup na bus do Úboče. Krátce po zelené značce na Netřeb a následně po žluté značce malebnou přírodou do Kdyně. (vede L. Hynčíková)
26.9. – Pešky na Brůdek. Vzpomínka na děkovnou Polní mši, konanou 28. 9. 1945 u kostela sv. Václava na Brůdku. Akce bude spojena s prohlíd‐
kou kostela a vzpomínkovými akty. Odchod ze Kdyně bude upřesněn dle časů organizačního týmu. (Vedou Brychovi)

Prázdniny na Kdyňsku

29. června převzal starosta městyse Všeruby Václav Bernard medaili útva‑
ru Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje jako mimořádné poděko‑
vání za profesionální a nadstandardní přístup v nelehkých podmínkách
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu kvůli šíření COVID‑19.
(mh)

11. července se uskutečnila v Sedlické hospůdce taneční zábava s rockovou
kapelou 4 Hlavy. V Sedlické hospůdce zároveň probíhá během celého roku
charitativní sbírka pro nadaci Onkoláček, do které se návštěvníci mohli ta‑
ké zapojit. Pořadatelé děkují za hojnou účast a ujišťují, že se akce bude
v příštím roce opakovat.
Ing. Pavel Vondrovic, starosta obce Zahořany

Petrovická sedmička s Věrou Píšovou se všem návštěvníkům Tanaberku lí‑
bila, ale jednomu zpěvaččinu fanouškovi obzvlášť.
(vh)

V neděli 26. července, v den svátku sv. Jáchyma a sv. Anny, slavilo poutní
místo Tanaberk Anenskou pouť.
(mm)

Čtvero ročních dob od A. Vivaldiho zaznělo v podání Miroslava Vilímce
(uprostřed) v rámci Anenské poutě na Tanaberku. Nádherný zážitek. (mh)

Občerstvení na Tanaberku tak, jak je už na této Anenské pouti zvykem, zajiš‑
ťovalo ZOD Mrákov, a. s. Porce rozdávalo hezké s ještě hezčím úsměvem. (vh)

