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Vítání jara na Kdyňsku

Velikonoce v Mrákově.

Velikonoce v Chodské Lhotě.

(jk)

Dvě nové kuželkářské dráhy v kulturním domě v Zahořanech měly 1. dubna premiéru. A nebyl to apríl.
Marek Zachariáš

Milan Zajíc

Velikonce v Zahořanech. Na snímku Václav Vr
chota se synem Vašíkem
( hh)

V Dlažově se ženám tančilo i divadelničilo
Obecní úřad Dlažov pořádal oslavu MDŽ
v místní sokolovně. Na ženy zde kromě kytičky a malého pohoštění čekal kulturní program. Tradičně na úvod vystoupily děti z místní MŠ, tentokráte s cvičením na opičí dráze.
Dále vystoupily tři dětské taneční skupiny
„Dance Star“ při DDM Klatovy, a „Modern dance studio“ při ZUŠ Klatovy. Program vyvrcholil
profesionálním párem Leandrem a Ingrid
v krásných karnevalových kostýmech. Své vystoupení zakončili čtvrthodinkou svižné zumby se zumbalinkami z Janovic. Na samý závěr
se představilo „Ochotnické divadlo Bolešiny“
s premiérou hry ze současnosti „SPARTAKYJÁDA“. Účast žen, které přišly oslavit MDŽ byla
v tomto roce rekordní a doufáme, že se všem
program líbil. Na závěr bych ráda poděkovala
panu Milanu Růžičkovi za výborný moderátorský výkon a paní Anně Bečvářové a Radce
Němcové za pomoc.
Iva Šulcová

Za Jaroslavem
Bublíkem
V sobotu 11. března navždy
odešel Jaroslav Bublík ve věku
nedožitých 78 let.
Lapidárně řečeno, nemohu si
vybavit žádný viditelný šrám,
který by ho prezentoval v ně
jakých méně příznivých odstínech. Prožil velkou
část profesního života v Kdyňských strojírnách.
Od začátku devadesátých let úzce spolupraco
val s kdyňskou radnicí. Měl na starosti technic
kou správu města a vyřizování nejrůznějších
stížností. Každodenně byl tehdy vystaven kon
taktu s občany, někdy více, někdy méně spokoje
nými a také mnohdy i s těmi, kteří si přišli jen tak
postěžovat na své osobní záležitosti.
Vždy jsem obdivoval jeho trpělivost, s jakou při
stupoval ke každému problému. Všechno si pečli
vě zapisoval do papírků, které se mu staly po
věstnými. Nepamatuji, že by někdy zapomněl, že
by někdy něco jen tak ledabyle odložil. Na radni
ci přišel jako již zkušený technický matador do
podmínek, ve kterých se všechno měnilo a kde se
dalo jen velmi obtížně  beze změny  navazovat.
Každá doba přináší své problémy, své ideály.
Jeho a naším společným ideálem bylo učinit Kdy
ni hezčí, opravenější a také ve vztahu k občanům
přívětivější. Mnohdy si vzpomenu, jak by to či
ono asi zajistil Jarda Bublík. I v důchodu pomá
hal, ať již ve volebních komisích nebo jako po
kladník Honebního společenstva.
V mladších letech velkou aktivitu věnoval spor
tu, volejbalu a byl aktivním rozhodčím. Zajímal
se o hudbu a účastnil mnoha koncertů jako pra
videlný posluchač. Tyto řádky jsou pouze drobty
z jeho života, který Jaroslav Bublík věnoval rodi
ně a v rodině také nacházel velkou oporu.
Vzpomínka na Jaroslava Bublíka bude pro
všechny jeho spolupracovníky a přátele vždy
vzpomínkou na otevřeného, upřímného a přátel
ského člověka.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně
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Mráček bavil Zahořany

Obec Zahořany připravila pro
všechny ženy spádových obcí oslavu
MDŽ v pátek 11. března.
V podvečerních hodinách svezl babičky, maminky a mladé slečny z obcí autobus do zahořanského kulturního domu,
kde byl připraven program s doprovodnou kapelou Crystal. Po milém přivítání
starostou obce Miroslavem Jandečkou
čekalo na všechny přítomné občerstvení
s kytičkou. Poté vystoupily děti z místní
mateřské školky a v programu pak pokračoval soubor Mráček. Příjemná zábava s dobrou náladou se protáhla až do
pozdních hodin.
Hanka Hoffmannová
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100 let od úmrtí Ferdinanda Antonína Tšídy
da byl starostou celých 14 let a vedl zápas o měšťanskou školu se šťastným
výsledkem. V souvislosti s působením
starosty Ferdinanda Tšídy je vzpomínána právě výstavba měšťanské školy
na kdyňském náměstí. Umístění měšťanské školy na náměstí rozdělovalo
občany na dva téměř nesmiřitelné tábory. Jedni chtěli postavit školu na náměstí, druzí vedle obecné školy ve Školní ulici (v dnešní Komenského ulici).
Spor byl vyostřen do té míry, že oba tábory proti sobě vydávaly dokonce „hanebné“ letáky. Odpůrcům výstavby
umístění školy na náměstí vadilo její
sousedství s tehdejším zájezdním hostincem a z druhé strany i kořalnou.
Nadto poukazovali na hlučné trhy, které se konaly na náměstí. Nakonec i za
přispění vlivu Emila Tšídy zvítězil názor na zřízení měšťanské školy. Její
umístění na náměstí bylo odhlasováno
zastupitelstvem v hlasovacím poměru
9:6. V roce 1902 pak bylo navrženo FerHrob Ferdinanda Tšídy uctilo město Kdyně v den výročí dinandem Tšídou a následně schváleno
jeho úmrtí čerstvou kyticí.
vysázení stromořadí lipami na kdyň25. března uplynulo 100 let od úmrtí Ferdi- ském náměstí. Péči o stromořadí dostal za
nanda Tšídy, dlouholetého starosty města úkol okrašlovací spolek. V současné době
Kdyně. Zatímco jeho bratr Emil Tšída byl vý- probíhá ošetření těchto lip tak, aby mohly
znamnou osobností celého plzeňského regio- i v dalších letech dodávat typický obraz kdyňnu, Ferdinandovo veřejné působení bylo pře- skému náměstí. Ferdinand Tšída se rovněž
vážně spojeno se Kdyní. Zasedal třicet sedm zalsoužil o přivedení příčné železniční dráhy
let v obecním zastupitelstvu a v letech 1891- z Domažlic přes Kdyni až do Horažďovic. V té
1905 vykonával funkci starosty města. době vykonával pozici prvního radního. V
V kdyňské kronice je psáno, že Ferdinand Tší- městské kronice je mnoho zmínek o Ferdi-

nandovi Tšídovi a jeho veřejných aktivitách.
Spoluzakládal Sbor dobrovolných hasičů, Tělocvičnou jednotu a ve svém domě uvolnil také místnost, kde se cvičilo. Když v průběhu
první světové války zemřel, ustanovil ve své
závěti dvě nadace, první pro chudé města
k rozdělení na Vánoce a Velikonoce a druhou
pro absolventy zdejší měšťanské školy, kteří
by se věnovali studiu obchodní, průmyslové
školy nebo učitelského ústavu. Ferdinand Tšída je pohřben na místním hřbitově ve Kdyni
v hrobě u zdi kostela. Místo posledního spočinutí tohoto významného občana, který se zasloužil o rozkvět města, bylo v minulých letech obnoveno péčí města Kdyně.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta Kdyně

SANAFEM s. r. o.
Gynekologicko porodnická ordinace
Nádražní 315, 345 06 Kdyně
oznamuje, že s platností
od 1. května 2016 přebírá

MUDr. Jana Schnurpfeilová
ordinaci
MUDr. Petra Světlíka
Během přechodné doby budou
ordinovat oba lékaři.
Bližší informace a případné
objednání na telefonním čísle:

379 732 050

V Nové Vsi

Tradičního průvodu se zúčastnilo sice méně masek než loni, ale veselí, hojnost jídla
a pití rozhodně nechyběly.
(ds)
Kdyňsko
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Včelaři v Kolovči i o mizení včelstev
Na sobotní odpoledne 19. března, tedy ještě před začátkem letošní včelařské sezóny,
připravila základní organizace Českého svazu
včelařů v Kolovči odbornou
přednášku, na kterou si pozvala RNDr. Václava Švamberka. Přednášející je v současné době předsedou Spolku pro rozvoj včelařství MAJA a připravil si pro naše
včelaře komentovaný videozáznam z Kongresu Apimondie v Jižní Koreji a samostatně pak přiblížil některé očekávané úpravy v
kontrolách kvality medu.
Protože se zúčastnil řady
přednášek v odborných sekcích, připomenul i některé
ožehavé otázky současného
včelařství, např. omezení pastevních zdrojů
(především pylu) v některých lokalitách, velmi diskutovanou otázku „mizení včelstev“,

používání neonikotinoidů a pesticidů v zemědělské produkci. Zajímavé byly i ukázky včelařských pomůcek, které na výstavě ukázali

včelaři z Asie - a to i přes obtíže s jazykovou
komunikací při předvádění.
V polovině více než tříhodinové přednášky

Obec Černíkov hledá provozovatele pro areál koupaliště
Úžlebec u Černíkova. Bližší informace u starosty obce
Jana Hladíka, tel. 725 881 694 nebo 379 797 170.

Hasiči 9. okrsku v Hluboké

Na výroční valné hromadě okrsku č. 9 se v lednu sešli zástupci všech sborů v hospodě U Pavouka
v Hluboké. Po zahájení jednatelkou okrsku Jaroslavou Balounovou program pokračoval zprávami.
První ji přednesl okrskový starosta Antonín Váchal, poté zhodnotil uplynulý rok velitel okrsku Richard Antony.
„Hasiči jsou hybnou pákou v mnoha obcích, jsou připraveni pomáhat tam, kde je třeba a kulturní a
sportovní život se bez jejich účasti neobejde. Potěšitelné je, že od starostů obcí a občanů, není slyšet žádná výtka, jen slova uznání a díků. Jsme hasiči, proto jdeme první tam, odkud jiní utíkají, to je
naše práce a poslání, pomáhat tam, kde je potřeba,“ řekl starosta okrsku Antonín Váchal. Velitel
okrsku, Richard Antony, zhodnotil práci ve sborech po technické stránce a odborné přípravě. „Je a
bude kladen důraz na odbornou přípravu i u malých sborů, aby v případě potřeby byly připraveny
pomáhat tam, kde je třeba. V roce 2016 proběhne příprava a zkoušky odbornosti Hasič II. a III.
stupně,“ řekl velitel okrsku. Závěrečné slovo měl starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Václav Kalčík. Celý průběh výroční valné hromady se nesl v kamarádském a družném duchu, což se projevilo i v diskusních příspěvcích.
Helena Klimentová
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byla přestávka, kterou přítomní využili
k vlastní diskuzi. Pořadatele překvapila
i účast - přítomno bylo 85 včelařek a včelařů.
Kromě kolovečských byli přítomni včelaři z dalších pěti ZO
okresu Domažlice a také ze
sousedních okresů Klatovy a
Plzeň-jih. Hodně nás těšila návštěva včelařů z Chudenic, které
jsou doslova „za kopcem“. Přítomní si mohli zakoupit i kulatý Včelařský kalendář a také literaturu. Především knihu Dr.
Švamberka oceněnou na kongresu Apimondie zlatou medailí „Včelí pastva“.
Poděkování za přípravu této
včelařské přednášky patří také
paní Ingrové, která videozáznam pořídila a zpracovala, a také Úřadu městyse Koloveč, který na přednášku poskytl sál kulturního zařízení.
Vilém Frisch

Městys Všeruby
školu podporuje
Každý, kdo zavítá do všerubské školy, se
může přesvědčit o jejím velmi pěkném
a praktickém vybavení.
Vzhledem k nízkému počtu žáků je zde
uplatňován individuální přístup, ve třídách
jsou jednomístné výškově stavitelné lavice a
celá řada moderních učebních pomůcek, nástěnných tabulí i nová výpočetní technika.
Hezky vymalované chodby a třídy zdobí výtvory žáků, ve školní družině mají děti k dispozici zábavné i naučné hry. To vše je vedle
prostředků získaných z projektů EU i díky
stálé podpoře městyse Všeruby, který se
snaží podporovat jak místní základní, tak
i mateřskou školu.
Díky dobrému autobusovému spojení již do
naší školy dojíždějí nejen žáci ze spádových
obcí, ale i žáci ze Kdyně a Prapořišť, což samozřejmě vzhledem ke snižujícímu se počtu
dětí vítáme.
Pro následující školní rok odsouhlasilo zastupitelstvo grantový program „Poskytování
příspěvku na dopravné a stravné“, díky kterému bude možno při splnění určitých podmínek poskytnout dojíždějícím žákům příspěvek na jízdné ve výši 100 % a žákům navštěvujícím jídelnu MŠ příspěvek ve výši 50 %.
Příspěvek na stravné se bude týkat i dětí
mateřské školy, které se mimo jiné mohou
těšit i na nové venkovní hřiště. Věříme, že toto vše přispěje k mírnému zvýšení počtu našich žáků, a ti jako poděkování připraví řadu
pěkných veřejných vystoupení a přispějí tak
k rozvoji společenského života v obci.
Mgr. Renata Reifová, ředitelka školy
Kdyňsko

Masopust u nás žije jen díky lidem
Téměř 35 maskovaných postav prošlo v sobotu 13. února průvodem nejprve
Loučimí, potom Novou Vískou a Libkovem, kde pokračovala zábava v místním motorestu maškarním rejem.
Týden po oficiálním termínu (nebyla kapela) zastavil před loučimskou restaurací mikrobus, z něhož vystoupila libkovská část Sokola Loučim, jež masopustní průvod tradičně pořádá. Loučimská část se připojila krátce po jedné hodině a po společné fotografii s velkým plakátem Plzeňského kraje a MAS Pošumaví, který přispěl
na akci dotací, se průvod vydal do horní části Loučimi. Jeho pestré složení pojalo
pohádkové Šmouly, osamělého mušketýra D'Artagnana, klasické jeptišky, nepřehlédnutelní byli růžoví čuníci i s řezníky, aktuální problémy Blízkého východu
představovala Arabka v nikábu doprovázená dvěma sebevražednými teroristy. Ty
všechny ovšem zastínily tři české pohádkové postavičky – Červená Karkulka, vlk a
myslivec. Karkulka Anna Bečvářová bydlí v Dlažově, pochází z Libkova a její maminka z Loučimi: „Lidi jsou vstřícní a štědří – kdyby nebyli lidi kolem, nebyl by masopust. To bychom se mohli zavřít v hospodě a tam se bavit sami. Takže my jsme tu
pro lidi, lidi jsou tu pro nás a masopust je pro všechny!“
Dolní část Loučimi je o poznání větší, přesto za necelou hodinu a půl už první část průvodu nastupovala do mikrobusu, ab y pokračovala do Nové
Vísky a za doprovodu Pošumavské muziky rozdávala radost i tam.
Zdeněk Huspek

Maškary v Kolovči

Pořadatelé, z řad členů TJ Slavoj Koloveč, pozvali ve
řejnost na masopustní průvod v sobotu 13. února.
Přesně v 15 hodin se objevily masky před kulturním
domem za velké účasti přihlížejících. Slavnost zahájil
jménem masopustního průvodu medvěd, který se ob
rátil na starostu s žádostí o dekret s povolením maso
pustního reje a klíč od našeho městečka s tím, že vše
bude navráceno o dnešní půlnoci při veselici a přípit
ku. Starosta tedy předal pro dnešní den vládu, dekret
a klíč, popřál hodně zábavy a hodování. Dal povolení
k průvodu a dodal, že musí podle masopustního řádu
dodržovat tradice se vší počestností a slušností. Med
věd děkoval a slíbil, že za vše ručí, jen za masky ne.
Vzápětí zvolal: „Muziko hraj a masopuste jdeme!“
A průvod se vydal za jásotu masek s kapelou Stavo
vanka a tančícími zastávkami obcí. Byly k vidění ma
sky zvířecí, různé až mystické převleky, smrtka s ko
sou, jamajský čtyřbob, pirátská loď, Jů a Hele, potápě
či atd. Nechyběl alegorický občerstvovací vůz „Rybář
ská bašta“, kde vítali každého štamprličkou. Průvod
dorazil k rybníku, kde proběhlo tradiční utopení po
praveného masopusta.
Jana Bartáková

Na čtyřicet maškar prošlo v sobotu po obědě Pocinovicemi. Masopustní průvod rozveselil
a roztančil celou chodskou vesnici.
Foto Zdeněk Huspek

Kdyňsko
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Mezinárodní akordeonová soutěž
O posledním únorovém víkendu, 27. a 28. února, proběhl
v německém harmonikovém městečku Klingenthal 44.
ročník soutěže s názvem „Kleine Tage der Harmonika“.
Změřit své síly sem přijeli žáci z mnoha spolkových zemí Německa a z různých koutů České republiky. Soutěžilo se v šesti
kategoriích. Tato soutěž má vysokou úroveň, a tak účast na ní
není jednoduchá.
Z našeho regionu, konkrétně ze ZUŠ Kdyně, se této soutěže letos zúčastnili tři žáci. V kategorii 1a (do 10 let) soutěžil Jiří
Matějka, který z patnácti soutěžících obsadil 8. místo. V kategorii 1b (10-12 let) soutěžila jeho starší sestra Hana Matějková, která se této soutěže zúčastnila již po páté, a z patnácti
soutěžících za svůj vynikající výkon získala 2. místo.
V kategorii D1 soutěžila dua. Ze ZUŠ Kdyně to bylo duo ve složení Hana Matějková a Vojtěch Hampel a získali 5. místo.
Velký dík a poděkování patří hlavně paní učitelce Petře Vlčkové, která je na soutěž připravovala, a také paní profesorce Jarmile Vlachové, mladší i starší, z konzervatoře Plzeň za pomoc
při výběru skladeb a přípravu Hanky Matějkové. Samozřejmě
musíme pochválit i žáky za vynikající reprezentaci ZUŠ Kdyně. Tato soutěž má vysokou úroveň a žáci z České republiky
pravidelně obsazují přední příčky.
Přejeme všem i v dalších ročnících této soutěže hodně úspěchů.
Martina Matějková

Zleva Jiří Matějka, učitelka Petra Vlčková, Hana Matějková a Vojtěch Hampel.

Kudy cesta nevede, anebo jen do nebe
Procházka po chodníku nejen v obci Hluboká je nebezpečná sama o sobě. Provoz na
hlavním průtahu roste, kamionů přibývá a
těch, které dodržují rychlost, abys pohledal.
S úpravou státní silnice sice přibylo chodníků, ale také obrubníků. Kontakt mezi lidmi a
vozidly je tím pádem ještě těsnější. Rozjeté
kamiony dnes bez nadsázky lízají chodcům
ramena.
Pěší mají přitom jen jakous takous útěchu:
že se nacházejí v relativně bezpečné zóně, to
znamená na chodníku. Avšak i tuto jedinou
výhodu a ochranu jim seberou řidiči, kteří na
už tak ošemetný chodník bezohledně zaparkují svá auta. A pěkně podélně, aby zařezávala, aby mezi plotem a silnicí nezbyla ani mezírka.

Tomu, kdo jde po chodníku, tedy nezbyde
nic jiného, než se s velkým rizikem vydat na
frekventovanou hlavní silnici. Připomínám,
jde o hlavní tah, po kterém se vozidla řítí z
kopce dolů, a ono než takovou překážku obejdete, chvilku trvá. Nehledě na to, že tlačíte kočárek, to musíte kromě odvahy vykazovat i
dobré manipulační schopnosti. Pardon, to
není odvaha, je to hazard se smrtí!
Majitelů, kteří potřebují svá auta kontrolovat přímo na chodníku pod oknem, byl o Velikonocích celý zástup. Z donucení tak mezi
rozjetými automobily kličkovala babička s kočárkem, maminky s dětmi, skupinka koledníků, prostě každý, kdo tudy šel.
Zázrakem se tentokrát nikomu z nich nic
nestalo. Nedávno ale z výše uvedeného důvo-

du těsně u vozovky upadla stará paní s nákupem.
Vzhledem k tomu, že auta na chodníku stát
zkrátka a dobře nesmí, prosíme jejich majitele o zvážení, zda je skutečně nutné tento dopravní přestupek páchat? Vždyť ohrožujete
své sousedy, dnes a denně je vystavujete smrtelnému nebezpečí. Že to nevadí policii, přece ještě nemusí znamenat, že to nevadí vám?
Nehledě na to, že zaparkovaná auta na chodníku brání ve výhledu těm, kteří na hlavní tah
vyjíždějí z postranních ulic. Ona sama o sobě
je každá maličkost bezvýznamná, ale v tomhle případě vaše porušení zákona může způsobit tragédii, která s nejvyšší pravděpodobností bude stát něčí život.
Sylva Heidlerová

Gumídci a maškarní rej ve Kdyni
První maškarní rej pro své nejmenší, pro Gu
mídky, pořádal Jumping Kdyně v sokolovně
ve Kdyni. Dorazil velký počet krásných beru
šek, dokonalých kovbojů, hodných pirátů,
sladkých myšek, hezkých princezen a nechy
běl ani vodník, žabák, pejsek, andílek, prostě
maškarní jak má být. Děti, maminky, rodiče
i prarodiče se náramně bavily a hlavně Gu
mídci si užívali každou minutku na trampolí
ně, ač jsou ještě malí, zvládají vše jako profíci
a s úsměvem na tváři dle vzoru svých in
struktorek Petry Holečkové a Míši Novákové.
Nechyběly soutěže, hry a odměny pro všech
ny. Pokud chcete být součástí skvělého týmu
vy nebo vaše děti, prosím kontaktujte paní
Řezníčkovou na tel. 774129149.
Veronika Najnarová
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Zimní setkání mladých hasičů

Víte, že...
v

V Úsilově se oslava Mezinárodního
dne žen vydařila? „Přišlo mnoho žen a zábava se protáhla až do večerních hodin,“ napsal Miroslav Sláma, místostarosta obce.

v

V Mezholezích pořádali oslavu
MDŽ? Místní děti pod vedením Romany Ostrýžové přednesly básničky a písničky, následovala módní přehlídka v režii paní Kopecké, o hudbu se staral pan Vondráček.
„Samozřejmostí byla květina, kterou každá
žena obdržela z rukou senátora Jana Látky,“
dodává starosta Václav Němeček.

v

Po roce, 20. února 2016, se konal 15. ročník Zimního setkání mladých hasičů opět v sokolovně ve Kdy
ni. Na této soutěži si družstva plní zábavnou formou čtvrtý okruh celoroční činnosti kolektivů mla
dých hasičů. Celkově se setkání zúčastnilo 54 hlídek mladých hasičů (28 starších, 20 mladších a 6 pří
pravek) z dvaceti tří sborů okresu Domažlice a dvou sborů z okresu Klatovy.
Úvodní slova při slavnostním nástupu pronesli vedoucí Odborné rady mládeže Josef Hoffmann, zá
stupce starosty OSH Domažlice Václav Sladký, starosta města Kdyně Jan Löffelmann, starosta SDH
Kdyně Antonín Váchal a hlavní rozhodčí Martin Kopecký. Popřáli soutěžícím mnoho zdaru, ale hlavně
ocenili práci s dětmi. Každá hlídka pěti mladých hasičů se snažila zúročit, co se naučili na schůzkách
se svými vedoucími. Rozhodčí nestranně hodnotili každou disciplínu, i když ne vždy bylo snadné udělit
trestné body, přes viditelnou snahu a píli. Soutěžilo se v 11 disciplínách, topografické značky, hra pa
měti, přeskok přes švihadlo, požárnický kuželník, věcné prostředky PO, uzle, štafety třínohých, signály
rukou, slalom, puzzle/tangram a hod míčkem. Děkujeme městu Kdyně za poskytnutí prostor i za vě
nované ceny. SDH Kdyně za pomoc při přípravě, organizaci soutěže i za věnované ceny. Celému orga
nizačnímu týmu rady mládeže, OSH, technické četě a rozhodčím za vynikající práci. Největší dík patří
vedoucím a jejich svěřencům, v nichž je naše budoucnost.
Hanka Hoffmannová

Maškarní v Kolovči s promenádou

Koutští občané besedovali o bez
pečnosti? Na besedu s Policií ČR o bezpečnosti na pozemních komunikacích pozval
občany obecní úřad Kout na Šumavě. Tisková mluvčí domažlické policie ČR Dagmar
Brožová a dopravní policisté objasnili nové
změny v dopravě. „Na padesát občanů bylo
s besedou spokojeno, navíc každý obdržel
jak od obce, tak i od policie dárky s reflexními prvky,“ připomíná Helena Klimentová.

v Masopust a maškarní bál byl v ma
teřské škole v Koutě na Šumavě ve zna
mení zvířátek? Tancování, hry, tombola a
preclíčky od šikovné paní kuchařky a paní
uklízečky ani letos nechyběly. Masopustního průvodu se zúčastnili i rodiče. Dávali o
sobě vědět hlasitým pískáním, bubnováním
a troubením. Masky navštívily základní
školu i obecní úřad.
v

Ve Kdyni proběhla zásadní úprava
lipového stromořadí na náměstí? Přičemž počet lip v aleji se nemění, od roku
1902 čítá alej 98 těchto národních stromů.

v Ve Kdyni proběhl 2. dubna už XXXIV.

Ženy z oddílu rekreačního sportu uspořádaly tradiční dětský maškarní bál v kulturním domě v Ko
lovči. Příprava tomboly, soutěží, výzdoba sálu, obstarání odměn a ostatních nezbytných záležitostí
probíhalo několik dní předem. V den bálu začaly děti v krásných roztomilých maskách za doprovo
du rodičů i babiček a dědečků zaplňovat sál již před 14 hodinou. Okukovaly se, těšily a netrpělivě
čekaly na začátek. Zazněním prvních tónů a přivítáním byl bál odstartován. Začaly různé soutěže,
za které dostávaly děti odměny. Pod bedlivými zraky porotkyň, které to opravdu neměly lehké, pro
bíhala promenáda masek a byly vybírány ty nejlepší. Muzikantem byl Honza Schimmer. Výhercům
byly rozdávány během bálu ceny z tomboly. Občerstvení zajistila restaurace v kulturním domě. Ve
vestibulu byl stánek s cukrovou vatou a balónky. Odpoledne utíkalo a v 17 hodin byla ohlášena po
slední písnička. Bál skončil. Pořadatelky po této vydařené akci uklidily sál.
Jana Bartáková
Kdyňsko

ročník bleskového šachového turnaje „O
pohár města Kdyně“? Na startu letošního
ročníku se sešla velmi silná a vyrovnaná
konkurence, když nechyběli ani zástupci Jihočeského kraje z oddílu TJ ČZ Strakonice.
Hrálo se systémem každý s každým na jednadvacet kol, takže hráče čekalo pět hodin
náročných šachových bojů. Na pátém místě
skončil nejlepší z domácích hráčů Zdeněk
Tochor, který dlouho figuroval na druhém
místě, ale nezvládl závěrečná kola,“ komentuje Pavla Tochorová.

v

Pokud se před zeměpisné názvy
umísťují výrazy obec, městys, město,
statutární/hlavní město, píšou se s ma
lým písmenem, a to bez ohledu na to,
zda označují velikost správní jednotky,
nebo druh právnické osoby?
Ústav pro jazyk český, Akademie
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První pohled na Ledovou Prahu
Poslední lednový víkend se v Praze konala pio
nýrská akce Ledová Praha, které se účastnila i
naše skupina PS Kolo Koloveč. Byla to má první
akce tohoto druhu a nevěděla jsem, co mám
očekávat. Jsem tedy ráda, že
mohu říct, že jsem nemohla
nic vytknout. Ale všechno
pěkně popořádku. Po dlouhé
a únavné cestě autobusem
jsme konečně do Prahy dora
zili. S batohy na zádech a taš
kami v rukou jsme se ubyto
vali v základní škole, která
byla tak ochotná a na tyto
dvě noci nám poskytla záze
mí. Zde se odhodila přebyteč
ná zátěž, aby nás na naší ces
tě po Praze nic netížilo a ne
zbývalo, než vyrazit se ko
chat krásami Prahy!
První nás čekala socha Jana
Žižky. Některým z nás dalo
práci se tam nahoru vyšpl
hat (je totiž na vysokém kop
ci), ale ten výhled za to stál.
Společná fotka u samotné
sochy taky nesměla chybět. S
krátkou zastávkou v luxusní
belgické čokoládovně, kde
jsme podráždili naše chuťo
vé buňky, jsme se přesunuli do samotné Staro
městské radnice. Díky poutavému výkladu si
musel každý z nás něco zapamatovat a odnést.
Po krátké přestávce na najezení a nabrání no
vých sil ve fast foodu u Karlova mostu se vyrazi
lo na strašidelnou cestu, dokonce i se samo
tným strašidlem. Ke spoustě domů se v Praze
váže zajímavá pověst a ona paní, jež nás celou
cestu provázela, je uměla tak krásně vylíčit, až
se mi tajil dech.

Zakončením večera se stala bobová dráha. Přeci
jen – musíme někde zkusit poznat něco více, než
historii Prahy. Po návratu do dočasného domo
va v prostorách základní školy probíhal indivi

duální program. Někteří z nás si povídali, hráli
nějaké hry a celkově jsme se bavili. Spánek tedy
přišel až k půlnoci.
Ani v sobotu jsme nezaháleli. Celé dopoledne
jsme praktikovali geocaching – putování podle
souřadnic v GPS a hledání odpovědí na otázky,
které nám pak daly dohromady výsledné sou
řadnice konečné kešky – našeho cíle. Chodili
jsme po starých lékárnách a i zde jsme objevili
zajímavé kouty našeho hlavního města. Po do

Kdyňské zajímavosti

Kašny v ulicích
Jako každé město, tak i Kdyně měla v minulosti několik veřejných kašen na vodu. Jedna
kašna, umístěná na dvoře bývalé přádelny v dnešním parku muzea, stojí dodnes zachována v původním provedení.
Další dvě kašny byly postaveny na náměstí. Vysvěceny byly v r. 1878. V r. 1930 byly
zbourány a na jejich místo byly instalovány tzv. „stojánky“ na vodu. Na místě před horní
kašnou stával v 60. letech min. stol. zelený dřevěný stánek PNS, kde prodávala noviny a
tabákové výrobky p. Sauerová. Po zbourání tohoto stánku byl postaven nový v aleji, naproti poště, kde je dodnes.
Menší kašna stávala také v Americké ul. před domem čp. 35 „u Švajnerů – Sejrečků“.
Dům, ani kašna už nestojí, dnes je na tomto místě parkoviště pro motorová vozidla. Poslední kašna, o které se chci zmínit, je kašna na Floriánském náměstí (dnešní Nám. Prof.
Žákavce). Stávala před domem barvíře pana Webera. Na její horní části na podstavci stála
kamenná socha sv. Floriana, patrona všech hasičů. Naproti přes ulici byla hospoda u Tomanů „v Kufru“. Co čert nechtěl, opilí návštěvníci této hospody vylezli na kašnu a shodili
sv. Floriana na zem. Ten se rozlomil napůl. Tomanovic, později Konopova rodina, se této
pěkné sošky ujala. Florian dostal barevný „kabátek“ a celá léta byl umístěn ve dvorku na
podstavci. Dnes tuto sochu můžeme vidět na kdyňské hasičské zbrojnici v Dělnické ul. čp.
356, kde je vystavena ve večer nasvíceném zaskleném výklenku v průčelí.
Rudolf Šlajer
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plnění sil díky obědu jsme se dostavili do malé
ho, nenápadného domku. Zde se nacházela
„oživlá laboratoř“, kde se zjevili alchymisté
z dávných let a předvedli nám vskutku zajímavé
pokusy. Nemohli jsme také
zanedbat novější stránku
Prahy, a proto naše další
cesta vedla do nákupního
centra. Zde jsme se opět ob
čerstvili dobrým jídlem, ně
kteří z nás se dokonce stihli
podívat do obchodů. Nako
nec jsme navštívili 5D kino,
které bylo jistě pro každého
z nás silným zážitkem. Po
slední na programu dne byl
koncert Děti dětem, kde vy
stupovaly talentované děti
všech věkových kategorií.
Bylo pěkné vidět tolik talen
tu na jednom místě. Pak už
jen zbýval přejezd metrem
do školy, kde jsme byli rádi,
že můžeme zalézt do spacá
ků a načerpat sílu. Poslední
dopoledne padlo na PragoF
Fest, velký popkulturní festi
val s pestrou zábavou pro
všechny hráče. Bylo zajíma
vé vyzkoušet si různé hry
například od Wii nebo PlayStationu. S úderem
dvanácté hodiny jsme ovšem museli Prahu
z vlakového nádraží opustit a vydat se vstříc do
movu.
Tuto akci jsem si velmi užila. Nevím, jestli je to
tím, že mám v našem oddílu samé skvělé přáte
le, nebo snad tím, že je Praha úžasné město.
Možná tak trochu obojím. Jisté ale je, že příští
rok se na nás Praha zase může těšit!
Kamila Plzáková, PS Kolo Koloveč

Drůbežárna
Hájek
Jsme nově otevřená ro
dinná drůbežárna v obci
Hájek u Všerub.
Nabízíme Vám kuřice růžných barev a stáří. Kuřice
chováme technologií volné
podestýlky, tudíž jsou zvyklé na pohyb na našich zahradách.
Tel. kontakt na nás:

+420 723 883 069
www.drubezarnahajek.cz
Kdyňsko

Pětileté jubileum traktorů v Brnířově
V sobotu 28. května se brnířovská náves
opět zcela zaplní starými traktory, auty a motorkami. Na tento den naplánovali organizátoři jubilejní 5. Setkání starých traktorů a veteránů v Brnířově. Ti, kteří chodí pravidelně na tuto akci, mohou sami posoudit, jak za těch pět let narostl počet vystavených exponátů i návštěvníků. Každý rok se nám také povede
přitáhnout do Brnířova nějaký opravdový unikát.
První rok to byly traktory FORDSON r. v. 1924, LANZ BULDOG r. v.
1936, DEUTZ 11 r. v. 1942, JOHN DEERE r. v. 1946, FARMAL, ŠKODA 30 a
další. Přijeli i kamarádi z Německa se
svými stroji. Na poprvé to byl velký
úspěch. V druhém ročníku přibylo jak
traktorů, tak i veteránů různých značek. Přesto nás mrzelo, že jsme dosud
neviděli na návsi stát traktor české
výroby značky SVOBODA . Naše přání
se splnilo až ve 3. ročníku 2014, kdy přijelo
nečekaně 5 různých strojů této značky.
Na 4 . ročníku kromě jiných 32 značek různých výrobců, zazářil na břehu rybníka uni-

kátní traktor SVOBODA DK 5 r. v. 1935 v provedení tříkolka. Také ukázka staré zemědělské techniky na břehu rybníka se nám každoročně rozrůstá. Mašinujeme obilí, které si mu-

síme připravit rok dopředu, na dvou starých
mlátičkáh. Vystavujeme staré tlouky a kbelíky
na máslo, odstředivky na mléko, mlýnky na
čištění obilí, pluhy a mnoho dalších starých

exponátů. I letos máme pro návštěvníky připraveno několik zajímavých kousků. „Třešničkou na dortu“ letošního setkání by měl být
unikát (jsou jen 3 ks v ČR) traktor ŠKODA HT
18 r. v. 1927 po celkové renovaci od
sběratele z Moravy, který vloni přivezl
SVOBODU DK 5. Objednán je také parní automobil, který se předvede i při
jízdě. Mnoho traktorů nás všechny letos překvapí „novým kabátem”. Pro zajímavost uvádím nárůst exponátů:
r. 2012: 61 traktorů a 19 veteránů,
2013: 87/25, 2014 :110/36, 2015:
123/81.Tímto zveme majitele starých
traktorů a všechny, kteří mají zájem vidět starou zemědělskou techniku
i v pohybu, přijeďte k nám do Brnířova
28. května. Výstava začíná v 11 hodin,
spanilé jízdy jedou od 14 hodin.
Na závěr zbývá popřát pořadatelům
hodně síly a hlavně: „Nebe bez mráčku.“ Oznámení pro majitele veteránů:
během akce bude probíhat testování veteránských čísel. Přivezte sebou velký TP.
Za SDH Brnířov a přátele
starých traktorů Mirek Beneš

čtěte: www.kdynsko.cz
Návštěva
v Domě seniorů

Jitřenka v zimě bloudila

Dobrou tradicí Sboru dobrovolných hasičů v
Chodské Lhotě jsou návštěvy lhoteckých občanů
v domovech seniorů a v nemocnicích. Starosta
sboru Josef Stuiber (zleva) v žádné výpravě ne
chybí. Tentokráte jsme k návštěvě využili Mezi
národního dne žen. Popřát jsme s kytičkou přišli
paní Anně Šteflové a Mileně Bulířové. Dámy nás
přivítaly s úsměvem, naše návštěva je potěšila.
Nezapomněli jsme ani na členy našeho sboru
Václava Marka a Josefa Mráze.
Milan Zajíc

Pionýři z PS Jitřenka se o jarních prázdninách teda rozhodně nenudili. Jako každé jiné, i tyhle
trávili na své pionýrské základně v Zelené Lhotě. Všichni určitě dobře známe televizní soutěž
Bludiště, kde proti sobě soutěží čtyřčlenné týmy z různých škol v rozdílných disciplínách.
A letos si vedoucí pro děti jedno takové Bludiště společnými silami připravili. Celotáborovým cí
lem všech týmů bylo
získat co největší počet
bodů pomocí bludišťá
ků, které dostávali po
dle umístění ve hrách,
přičemž za nejvíce bo
dů byl zlatý bludišťák.
Každé dopoledne,
mimo jiné, se děti s vel
kým nadšením pustily
do rukodělných prací,
po obědě do různoro
dých pohybových akti
vit na čerstvém vzdu
chu a večer do spole
čenských her.
Samozřejmě nesměla
chybět ani tradiční
diskotéka, kde hvězd
ná porota na konci ve
čera zvolila novou ze
lenolhotskou miss a
missáka.
I když sluníčko hřálo celé první tři dny, čtvrtý den se počasí rozhodlo udělat malou změnu a za
sněžilo celé okolí jitřenkovské základny. Vedoucí ani děti neváhali a hned se oblékli do oteplová
ků a bund a vyrazili ven si napadlého sněhu náležitě užívat. Podle dětí, instruktorů, vedoucích, a
dokonce i paní kuchařky se tábor velice povedl, všichni se těší na příští a věří, že bude stejně výji
mečný, ba i lepší, než ten letošní.
Jana Mochurová

Kdyňsko
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Co se děje v infocentru

Výstava plastikových modelů letadel
Výstava plastikových modelů v sále Muzea příhraničí ve Kdyni byla
zahájena 3. března starostou města Janem Löffelmannem. Od majitele
výstavy, pana Josefa Fidranta ze Kdyně, jsme se dozvěděli, že tato jedinečná výstava je vlastně první svého druhu u nás v infocentru ve Kdyni. Spolu s ním vystavuje dalších 10 modelářů. Můžete shlédnout plastikové modely letadel, tanků, lodí i různých figurek. Pan Josef Fidrant
začal modely stavět už na základní škole, ale plně této vášni propadl
až po vojně. Veškerý volný čas věnuje rodině a svému koníčku. Je to jeho první výstava, má zde nejvíce modelů letadel a tanků ze všech vystavovatelů. Dříve jeho výtvory mohla obdivovat jen jeho rodina a jeho nejbližší přátelé. Pan Fidrant se v úvodu také zmínil o dvou modelářích, kteří získali i mezinárodní ocenění. Prvním z nich je Jan Škampa, 17ti letý mladík z Horšovského Týna. Modelařině se věnuje již 8
let. Vystavoval v Praze, Plzni, Mariánských Lázních, Hradci Králové,
Kopřivnici. Ve Velké Británii ve městě Telford nedaleko Birminghamu
se koná každoročně soutěž v kategorii plastikový model. Odsud si Jan
Škampa odvezl cenu Za nejlepší umělecký model v roce 2011 a též i v
následujícím roce 2012. Bylo o něm psáno v anglickém časopise IPMS
magazine č.6/2011 a č.6/2012 (možno zhlédnout na výstavě). Na vý-

stavě má také ocenění a diplomy z Maďarska (2012, 2013). Vystavoval
i v Polsku. Sestavení modelu prý zabere asi 2 – 4 měsíce práce. To záleží na velikosti a složitosti modelu. Druhý modelář, který vystavoval v
zahraničí, je kdyňský občan Marek Hájek. Ten se této zálibě věnuje asi
8 let, specializuje se na figurky fantasy a historii. Jeho výrobky měli
možnost shlédnout lidé v Praze, Stodě, Plzni, Pardubicích a též v Regensburgu v Německu. Ze všech jmenovaných měst obdržel ocenění a
diplomy. Na malé figurce stráví pan Hájek asi 10 – 12 hodin, větší zabere 2 – 3 měsíce práce. Petr Šlegl ze Kdyně sestavuje modely 17 let,
začal po večerech místo sledování televize lepit a natírat figurky Warhammer. Po sestavení figurek se dají využít nejen do vitríny, ale i na
hru. Hodně modelů letadel zde nabízí k vidění L. Levý ml. a L. Levý st.
Jiří Tlustý má zde též sbírku letadel. Od Roberta Durdíka ml. můžeme
obdivovat světově známou loď Titanic. Jan Kolář nabízí na výstavě
tanky a letadla. Maketu letadla má zde i Michal Horský a Pavel Saro.
Výstavu připravilo Turistické informační centrum. Můžete ji navštívit
každý všední den od 8-12 hodin a odpoledne od 13-16 hodin. Vstupné
je 20 korun pro dospělé, děti platí poloviční vstupné. Výstava potrvá
až do 12. dubna 2016.
Ladislav Bureš, TIC

Na kole z Čech do Bavor
Už podvanácté zahajujeme letní turistickou sezónu akcí Na kole z Čech do Bavor. Těšit se
můžete na dva cyklistické okruhy k německým sousedům a jeden okruh pro Nordic Walking.
To vše pro vás připravujeme na sobotu 14. května 2016.
Prezence účastníků proběhne v 9:30 u sokolovny Na Střelnici v Koutě na Šumavě.
Vyčerpaní i nevyčerpaní účastníci budou moci nabrat svoje síly v zahradní restauraci na
Střelnici , kde bude připravena i živá hudba.
V letošním roce se dále můžete těšit i na „ Císařské slavnosti“, které se budou konat
v sobotu 9. 7. 2016 v parku u Muzea příhraničí ve Kdyni.

Interaktivní mapa
na Kdyňsku
Na stránkách www.kdyne.cz jsme pro vás zřídili interaktivní mapu, ve které jsou vyznačeny
turistické zajímavosti, firmy a další organizace
na Kdyňsku.
Velkou výhodou této mapy je, že všechny vyznačené cíle si můžete rozbalit a přečíst si v nich další
informace. Protože interaktivní mapa by mohla
přispět ke zvýšení návštěvnosti v našem regionu,
přivítáme vaše návrhy a podněty ke zlepšení či doplnění na e-mail: infocentrum@kdyne.cz.

STŘÍHÁNÍ PSŮ Obec funguje jako domácnost
HLUBOKÁ
NABÍZÍME:
• vyčesávání srsti línajících psů všech
plemen
• koupání, sušení, stříhání, trimování
• stříhání drápků, čištění análních žlázek
• používáme kvalitní kosmetiku Iv San
Bernard
• kamkoliv za Vámi dojedeme
• při čekání na pejska v salónu káva
ZDARMA
Hluboká u Kdyně, tel. 777 968 884
www.strihanipsuhluboka.com
PŘIJATELNÉ CENY, VŘELÝ PŘÍSTUP,
PROFESIONÁLNÍ PRÁCE.
DLE OBJEDNÁVEK: PO–NE: 9–20 h
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Obec tvoří každý, kdo žije na jejím území.
Obecní zastupitelstvo se starostou je pouze z
vůle většiny voličů dočasně pověřeno její sprá
vou.
Zastupitelstvo kromě jiného rozhoduje o roz
voji celého správního území s cílem zajistit v
rámci daných možností požadavky občanů na
uspokojení základních služeb, které potřebují
ke svému životu.
Stejně jako každá fungující domácnost, která
nežije od výplaty k výplatě, ani zastupitelstvo
obce by nemělo rozhodovat o jednotlivých ak
cích ovlivňujících další chod obce na každém
svém jednání podle momentální situace. Ale
na základě víceletého programu. Programu,
který ve shodě s názory a potřebami občanů
určuje směr, jímž se bude obec v příštích deseti
či více letech ubírat. S cílem, aby zůstala stále
atraktivním místem pro život na venkově.
Při jeho tvorbě je ale třeba se oprostit od ma
licherných sousedských sporů z dávné minu
losti, hospodského politikaření a prosazování
skupinových zájmů v neprospěch většiny,

protože špatně nastavené priority nakonec
uškodí všem. Právě zastupitelstvo, které má
jasnou vizi a snahu ji naplnit, je tou nejlepší
volbou pro budoucnost každé obce.
Ubývání obyvatel na venkově a stěhování do
měst má za následek zdražování a omezování
většiny služeb či dokonce jejich zánik. Zmizely
malé školy, obchody, leckde mizí i pošty a další
instituce.
Tento negativní vývoj asi nepůjde zarazit.
Úkolem představitelů samosprávy ale je hle
dat cesty, jak zmírnit jeho dopady na život v
obci. A to bez jasné koncepce, vzájemné do
mluvy, vůle ke spolupráci nejen v místě, ale i se
sousedními obcemi zkrátka možné není!
V Dobrovolném svazku obcí Kdyňsko má vět
šina z jeho členů zpracován vlastní program
rozvoje obce nejméně do roku 2020. Je to do
kument, který je podkladem pro další rozho
dování o tom, kam směřovat obecní a další ve
řejné peníze. Proto, aby se všem žilo neli lépe,
tak alespoň tak, jak nyní.
Vlastimil Hálek, AgAkcent, s. r. o.
Kdyňsko

Velikonoční turnaj napříč oddíly

Mezholezy

Tak jako každý rok se ve lhotecké sokolovně konal Velikonoční turnaj ve stolním tenise. Sešlo
se 19 hráčů z několika oddílů. Nejvíce byl zastoupen místní oddíl, který posílil i jeho dlouholetý
hráč číslo jedna Michal Šuranský. Dále přijeli hráči ze Sokola Milavče, Sokola Pocinovice, Jiskry a
Sokola Domažlice a každoroční účastník Pavel Ruta z Jihlavy. Slavnostního úvodu se ujal prezident klubu Martin Schwarz, který přivítal všechny hráče a turnaj zahájil. Do bojů se pustily tři
skupiny, systémem každý s každým. Vítězem hlavní soutěže se stal Adam Sazama ze Sokola Pocinovice, před milavečským Josefem Němcem a talentovanou Zdeňkou Marešovou ml. z Jiskry
Domažlice.

V kategorii OS1 zvítězil domácí Michal Šuranský, před oddílovými kolegy Jiřím Bláhou a Václavem Vávrou. V mládežnické kategorii obhájil loňské vítězství Marek Kastner, před druhým Jakubem Záleským a třetím Vojtěchem Strejcem, čtvrtý byl mejmladší účastník Matěj Záleský. Nejstarším hráčem byl Jiří Vaněk z domácího oddílu, kterému to bez problémů hraje i v důchodu.
Všem účastníkům děkujeme za účast a za podporu i našim sponzorům.
Milan Zajíc

Obec Mrákov přijme pracovníka technických služeb.
Nástup je možný dle dohody, zájemce musí vlastnit řidičské oprávnění
skupiny B. Bližší informace na obecním úřadě v Mrákově
nebo na tel. čísle 379 788 235 nebo 602 936 461.

Dětského maškarního karnevalu v Mezholezích se zúčastnilo téměř 40 dětí z obce a okolí.
Paní Hoffmannová a Koutníková připravily pro
děti různé soutěže, ve kterých čekala na děti
sladká odměna.
V. Němeček, starosta

K

dyňská rodačka Renata Kalina
i(Májová) emigrovala po roce 1948
do Austrálie. K jejím 90. narozeninám jí
vedení města poslalo přání a publikaci
o Kdyňsku.
Její odpověď jsme pro čtenáře přepsali
a přikládáme i originál.
(red)

V Němčicích byla dlouhá noc

Posezení u hudby se seniory zajistil obecní úřad v Němčicích 19. února. Zúčastnilo se 21 místních občanů, seniorů, kteří při občerstvení a muzice pana Johánka protančili celé odpoledne a
bavili se až do pozdních nočních hodin. Všem občanům se zábava moc líbila a už se těší na další.
Jan Hvizd, starosta obce
Kdyňsko

Vážení pánové, Melbourne,
s překvapením jsem přijala Váš balíček s ob
sahem, který mě velice potěšil. Vřelé díky i za
gratulaci k narozeninám. Jsem zde sice 60 let
ale moje srdce je stále doma. Přeji Vám
mnoho úspěchů s modernizováním a šlechtě
ním naší Kdyně, kterou mám stále v mysli ja
ko domov. Děkuji Vám ještě jednou a zdra
vím Vás „ Nazdar“.
18. 1. 2016
Vaše Renata Kalinová
Mrs. Renata Kalina, UNIT 9, 59-63 Mulkana
Drive, CHELSEA VIC 3196 Australia
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Ženy v Loučimi slavily s Černochem

Hru Prach a broky sledoval s úsměvem plný sál diváků.

(zh)

Ke svátku žen měli v Loučimi divadlo. Na
pozvání místních dobrovolných hasičů přijel
zahrát ženám všech věkových kategorií divadelní soubor „Černoch“ z Černíkova. Skoro se
příčí používat pro tento soubor přídavného
jména ochotnický, neboť jejich výkon si
s profesionály leckteré oblastní scény nijak
nezadá a jestliže si jeho principál Jan Pernikl
v úvodní řeči přál, aby se lidi zasmáli, dostalo
se mu zadostiučinění v míře víc než vrchovaté. Ve druhé polovině myslivecké taškařiny
o třech dějstvích s názvem Prach a broky už
se diváci nejen smáli, ale tleskali téměř po
každé scéně.
Po skončení hry rozdali hasiči přítomným
ženám karafiáty a následovala volná zábava
při harmonikách.
Hasičskou pokladnu bude stát odpoledne a
večer pár tisícovek, protože představení i jeho pokračování je pro příchozí zdarma, pocit
z dobře připravené akce pro obyvatele Loučimi je ovšem penězi nevyčíslitelný.
Z. Huspek

Vzpomínky z první světové války (2)
4. 11. 1918 Ihned se vydáváme na pochod nazpět, až do Carbonale, kamž asi o 3.
hodině odpoledne dorazíme. Čeká nás velké
překvapení. Zde v údolí je plno italské jízdy,
jsme dle všeho zajati.
5. 11. Jsme odzbrojeni a odpoledne jsme
již na pochodu k Asienu, kamž o půlnoci dorazíme. Zde jsou již naši legionáři, s kterými
se bavíme.
6. 11. Ráno jsme v nástupu v lágru, čekajíce dalšího osudu.
7. 11. Ráno se vydáme na pochod k městečku, kdež ve velké zbořené továrně táboříme. Zvláštní je, jak Němci ztichli. Každý je tichý jako beránek. Kde je ta jejich urputnost!
11. 11. Jsme v soustřeďovacím táboře zajatců u Verony již několik dní. Všechny národnosti jsou zvlášť. Čechů je již 22 setnin
po 150 mužích.
13. 11. Jsme dosud na místě, prožíváme
hladové dny. Denně nás krmí 1/3 chleba, 1/3
konzervy a několika zrníčky rýže. Obýváme
v starém zámku D`Arzano, ovšem jen důstojníci. Mužstvo je pod stany. Dnes došla zpráva
o kapitulaci Německa. Těšíme se nesmírně
na návrat do znovustvořené vlasti.
22. 11. Stále se nám ze strany Italů slibuje, že půjdeme pryč, že dostaneme větší zásobení a podobně. Marné čekání. Denně
máme 5 mužů na 2 bochníky chleba, trochu
rýže, cibuli. Nebo 3 muži na konzervu.
23. 11. Přijede nějaký italský generál a
vyptává se mužstva na podmínky. Nastává
náprava k naší veliké radosti. První celý
bochník chleba. Když jej dostávám, ani nemohu uvěřiti tomu, co oči vidí. Ihned jednu
polovinu sním a jak je mně lepší.
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10. 12. Zapomněl jsem na svůj zápisník,
jen dobré časy tomu přiměly. Dnes došla
nás neveselá zpráva, že nám nastanou zase
doby hladu, zase prý onen první čas, potravin méně. Dříve jsme měli naději na brzký
návrat do vlasti. A nyní nevíme, co s námi
bude. Přes měsíc jsme na místě, strádajíce
zimou, jako trestanci odloučeni od světa.
Jak dříve byli mě Italové sympatičtí, tak nyní začínám je nenávidět pro jejich jednání.
Jak dříve, byl jsem nadšen vlastenecky, tak
nyní budu zlořečit naší české správě v cizině, neb začínám pozorovat, že mnoho těch
vlastenců bude asi prospěchářů, kteří myslí
na svůj vlastní prospěch. Neb jak by mohli
nechat strádat hladem svoje bratry, na kterých zase závisí budoucnost národa. „Zdravé tělo, zdravý duch” - heslo Sokola, a takto
přijdou do vlasti neduživci, lidé zničení na
těle i na duchu. To bude pak zdravé české
plémě.
11. 12. Máme opět potravin jen tolik, co
dříve bývalo. Slibuje se nám, že to bude jen
několik dní a pak že se to opět zlepší. Pátý
rok žije člověk jen v nadějích. V Rakousku
se nám slibovalo neustále a nyní zde opět
tak. Večer vzpomínám domova. Doma užívaných Vánoc, jaké budou asi letos? Slibujeme si, jak si časy doma vynahradíme. Jak
budeme užívat vánoční svátky, zvyky atd. až
nastoupí spánek.
17. 12. Dnes prší. Celý den ležím ve stanu, ani nevylezu. To je ještě nejhůře. Den je
věčností, noc druhou. Krátím si chvíli různě.
Počítáním, kreslím plánky, probírám měřictví. Buduji plány do budoucna, a to vše
mě již tak unudilo, že mě vše mrzí. Hlad, zi-

ma a ještě hrozí nebezpečí, že nebudu míti
co kouřit. Ze žádné strany žádné naděje.
Jsem ve stanu ještě se třemi muži. Nemá již
se co povídat. Každý již vše možné ze svého
života byl pověděl, a tak tiše ležíme zabráni
každý v své myšlenky a jen někdy se některý obrátí a zabručí: „Hrom do taliánů!” Různé zprávy dochází, některé nás potěší, jiné
zase zarmoutí. Tak již tolik zklamání, ničemu nevěříme. „Je čekání osvobození!”
20. 12. Došla nás zpráva, že Masaryk odjel již 17 t. m. z Itálie do Čech. Tak vytryskla
opět nová naděje, že snad i my budeme brzy
vysvobozeni. Po ničem již tak netoužím, jako po návratu do naší milé domoviny. Toho
strádání je již přes míru. Je již čas, by jsme
si po letech utrpení odpočinuli.
23. 12. Den před Štědrým večerem je zachmuřeno. Sedím pod stanem a vzpomínám
domova. Čtvrté Vánoce a 5 let užívám v dálné cizině a jak? Lepší by bylo pomlčeti
o tom. Hlad, utrpení a stálé těšení v lepší
budoucnost. Doma ve vlasti těší se náš lid
obrození, svobodě a my zde, zavřeni v táboře obstoupeni vojskem italským, pod celtovými stany, trpíme pátým rokem. Jak zločinci a přece nikomu jsme neublížili. Když se
přece stane, že opustím ten svůj koutek
v stanu, rozhlédnu se po okolí, žasnu nad
tím, jak naši lidi vypadali. Mnohého jen do
rakve položiti. Co denně lidí odnesou na pomocnou stanici. Žádná pomoc odnikud, jako
by jsme zůstali zapomenuti. Což i doma na
nás zapomněli? Což není možné zmírniti
nám ten těžký osud? Když již je spojení Itálie s naší vlastí? Pokračování příště.
Mirek Beneš
Kdyňsko

Kaple sv. Václava má nový ciferník
Kaple sv. Václava v Chodské Lhotě má
další historický záznam. Dne 11. 2. 2016 v
11.25 byl na věž kaple namontován ciferník věžních hodin. Pomocí vysokozdvižné
plošiny jej na věž namontovali pracovníci
hodinářské firmy. Samotnou mechaniku
hodin pak firma montovala a seřizovala po
dobu dvou dnů. Kaple sv. Václava, která je
postavena v roce 1901 a od roku 2002 je na
seznamu památek, má tak další vylepšení,
které pořídil Obecní úřad za 99 tisíc korun.
„Zastupitelé už vloni rozhodli, že by na
věži hodiny být měly. Proto jsme je objednali u firmy, která nám je udělala na míru.
Mohli jsme si vybrat mezi elektronickými
a mechanickými. Rozhodli jsme se pro
mechanické. Ty mají při dobré údržbě záruku sto let,“ řekl starosta Chodské Lhoty
František Jílek. Hodiny bylo třeba umístit
ve výšce dvaceti metrů. Na pomoc musela
přijet plošina. Do otvoru po původních
hodinách byl nainstalován nový ciferník, který je poháněn zbrusu novým hodinovým
strojem.“ Hodiny mají elektrickou regulaci.
Vždy o půlnoci se stroj rozběhne nebo zasta-

Zemřel
nejstarší hasič
okrsku č.10

ví. Regulace vyšle signál z Mnichova, a tím se
nastaví přesný čas. Hodiny si samy umí nastavit zimní a letní čas. Umí sice zvonit i na
zvon, ale zvonění zastupitelé neschválili z to-

ho důvodu, aby nerušilo občany,“ vysvětlil
Jílek.
Kaple sv. Václava v Chodské Lhotě je sakrální stavba v majetku obce. Zajímavostí této dominaty obce je postavení oltáře, který
je na rozdíl od většiny kostelů umístěn obráceně. Upřesnění jeho polohy je však třeba vysvětlit polopaticky. Oltář, z pohledu
oltáře, směřuje na východ. Oproti tomu má
většina kostelů, z pohledu oltáře, oltář na
západ. Možná by nebylo od věci vysvětlit
rozdíl mezi kaplí a kostelem. Kaple není totéž, co kostel, jen v menších rozměrech.
Kaple může být malá sakrální stavba bez
farních práv, jako jsou křest či pohřeb, na
druhou stranu existují křestní kaple (baptisteria)či hřbitovní. Nebo to může být kaple v chrámu, což je místo pro boční oltáře.
Anebo domácí kaple na hradech a zámcích,
relikviářové kaple, soukromé kaple atd.
Prostě kaple je sakrální stavba s omezenějšími funkcemi než má kostel. Poznatky jsem
čerpal z Úvodu do architektury prof. Kroupy a
ze Slovníku pojmů z dějin umění.
Milan Zajíc

Skupina JUMP AERO Kdyně

V nedožitých 93. letech zemřel 5. března
dlouholetý člen SDH Chodská Lhota Václav
Kafka st. Ve sboru dobrovolných hasičů byl
členem od roku 1946, od roku 1984 vykoná
val 20 let funkci starosty sboru. Byl nositelem
nejvyšších hasičských vyznamenání, jako je
„Řád sv. Floriána“ (2009) a „Zasloužilý hasič“
(2016). Pracoval v zemědělství, byl zakládají
cím členem Svazu zahrádkářů. Pan Kafka byl
člověk pracovitý, ale zároveň i společenský
a měl mnoho přátel, kamarádů a známých.
Pohřeb se konal 11. 3. v zaplněném kostele
Narození Panny Marie v Loučimi. Z. Huspek

V únoru jsme oslavili 1. narozeniny svého působení ve sportovní hale ve Kdyni, kde jsme s vámi začali před rokem skákáním na trampolínách. Za rok působení se skupina přejmenovala a našla svého maskota žabáka s pojmenováním JAK ( Jump Aero Kdyně). S novým jménem se rozšířil počet
školených instruktorek, přibyly hodiny skákání, jako jump s dětmi, nové posilovací cvičení břišní
pekáč, formování postavy a také místa působení, a to ve sportovní hale v Nýrsku ve středu a v sobotu. Vaše účast a spokojenost nás žene dál a dál, proto jsme pro vás připravili další nabídku. Vynikající balanční cvičení BOSU a pak kondiční cvičení FLOWIN.
Jsme moc rádi, že přibývají ženy, které chtějí pro sebe něco udělat a odcházejí domů spokojené
a nadšené.
Děkujeme všem našim příznivcům , sportovním fanouškům a nadšenců pro tento úžasný sport.
Těšíme se na společné hodiny s Vámi!
Tým Jump Aero Kdyně, Renata Pešťáková
Kdyňsko
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n
9. 4. Kdyně, přednáška věštce Stanley Bradley, od 17 hodin v sále Muzea příhraničí
n
9. 4. Mezholezy, setkání důchodců obcí
Mezholezy, Černíkov a Úsilov, od 14 hodin,
přednáška věštce Stanley Bradley, hraje skupina
Lovci rytmů.
n
9. 4. Tlumačov, aprílová dílna, od 9 hodin
v kulturním domě v Tlumačově UCHO, z.s.
n
12. 4. Kdyně, cestopisná přednáška Kanada
od 17 hodin v sále Muzea příhraničí
n
13. 4. Kdyně, Učitelské elegie, autorské čtení Karla Johany od 17 hodin v knihovně
n
14. 4. Kdyně, vernisáž výstavy „Na velikosti nezáleží“ od 17 hodin v sále Muzea příhraničí
n
15. 4. Kdyně, setkání seniorů od 18 hodin
v sokolovně. Zahraje dechový orchestr ZUŠ
Kdyně, Petr Kubec s pořadem „Točte se pardálové“ a dechová hudba Domažličanka
n
16. 4. Kdyně, Jarní sraz turistů Plzeňského
kraje, Za Kdyni štíhlejší, KČT
n
16. 4. Mrákov, setkání seniorů od 14 hodin
v sále KD Starý Klíčov, hraje skupina Taky taky
n
21. 4. Kdyně, Na cestě do Stockholmu - životní osudy Jaroslava Seiferta, od 17 hodin v knihovně
n
23. 4. Kdyně, Alternativní a augmentativní
komunikace, od 9:30 -13 hodin, Centrum Ouško,
Mgr. Pavla Skalová
n
23. 4. Kdyně, koncert KPH: Vilém Veverka
a komorní orchestr Esemble 18+ od 19 hodin
v sokolovně Kdyně
n
30.4. Tlumačov, sítotisk od 10 hodin v kulturním domě Tlumačov, UCHO, z.s.
n
30.4. Loučim, pozvání, hasiči zvou všechny
obyvatele Loučimi včetně dětí na výzdobu koruny májky

KVĚTEN
n
7. 5 . Prapořiště, divadlo od 19:30 hodin
v sále sokolovny - DS Kolofantí o.s. uvede rodinné drama „Srovnej mu tu čepici“, pořádá TJ Sokol Prapořiště
n
7. 5. Kdyně, Rýzmberský večírek od 14 hodin na hradě Rýzmberk
n
7. 5. Všeruby, taneční zábava od 20 hodin
v sále kulturního domu. Hraje Šejnovjanka. Pořádá Spolek dobré pohody
n
8. 5. Prapořiště, Den Matek od 14 hodin
v sále sokolovny. Vystoupení dětí z místní MŠ a
ZŠ, občerstvení a hudba zajištěny
n
12. 5. Kdyně, cestopisná přednáška Nový
Zéland od 18 hodin v kině ve Kdyni
n
14. 5. Kdyně, zahájení turistické sezóny
na Kdyňsku aneb Na kole z Čech do Bavor.
Sraz účastníků je v 9:30 hodin na hřišti v Koutě na Šumavě. Více informací v TIC Kdyně a
na stránkách www.kdynsko.cz
n
14. 5. Tanaberk, koncert skupiny ZEBEDEUS od 16:30 hodin
n
14. 5. Mezholezy, turnaj v kopané, 13 hodin
n
18. 5. Kdyně, přednáška, PhDr. Kubová –
Karel IV. od 17 hodin v knihovně
n
19. 5. Kdyně, 3. koncert KPH – sopranistka
Lucie Silkenová za doprovodu klavíristky Ladislavy Vondráčkové od 19 hodin v sokolovně
n
28.5. Brnířov 5. Brnířovské setkání starých
traktorů a veteránů. Prezence od 10 hodin
ČERVEN
n
25. 6. Prapořiště, pouťová zábava od 20 hodin v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu
zahraje Šejnovjanka, pořádá TJ Sokol Prapořiště
n
25. 6. Kdyně, Rýzmberský guláš od 15:03
hodin, pořádá MKS Kdyně

Kdyně
DUBEN
1.–2. 4. ve 20 h – Nemilosrdní (FR)
5.–6. 4. ve 20 h – Eva Nová (ČR)
12.–13. 4. ve 20 h – Saulův syn
(Maďarsko)
15.–16. 4. v 17 h – Hotel Transylvania 2
(USA)
19.–20. 4. ve 20 h – Gangster Ka: Afričan
(ČR)
22. 4. ve 20 h – Otcové a dcery (USA, IT)
26.–27. 4. ve 20 h – Poslední lovec
čarodějnic (USA)
29.–30. 4. v 17 h – V hlavě (USA)

KVĚTEN
3.–4. 5. ve 20 h – Padesátka (ČR)
6.–7. 5. ve 20 h – Trabantem do
posledního dechu (ČR)
10.–11. 5. ve 20 h – Rudý kapitán (ČR)
13.–14. 5. v 17 h – Hodný dinosaurus
(USA)
17.–18. 5. ve 20 h – Vojtěch (SR)
20.–21. 5. ve 20 h – Muzikál, aneb cesty
ke štěstí (ČR)
24.–25. 5. ve 20 h – Ztraceni v Mnichově
(ČR)
27.–28. 5. v 17 h – Ledová sezóna
(USA, Indie)
31. 5. ve 20 h – Případ SK1 (FR)

Rýzmberský večírek
Občanský spolek OSOBA Vás srdečně zve na 12.
ročník Rýzmberského večírku, který se bude
konat 7. května od 14 hod na hradě Rýzmberk.
K poslechu i tanci zahrají místní i zahraniční
interpreti jako například Miloš Dvořáček, Blues
Transit, Christian Sauvage, Ivan Vrána, Tabasker, Carlos a Cebolla a další. Kdo bude mít dost
energie, může tančit až do rána na DJ´s ze Sabotage company. Na programu je také autorské
čtení či výstava obrazů. O pohoštění bude dobře postaráno. Posezení je zastřešené, tak
přijďte i s dětmi za každého počasí. Těšíme se
na Vás.
Jitka Bobková

Jaká byla Štefelská pětka 2016

Závod v okolí osady Štefle, který je pořádán od roku 1987, měl 3. února další pokračování. Závodu,
který se konal jako 4. ročník Štefelské pětky Richarda Stehlíka se zúčastnilo 38 startujících. Zahájila
ho Madla Franicová, která pozdravila jak startující, tak pana Richarda, který i tentokráte na závodníky
shora dohlížel. Heslo – Hůl vztyč – panáka vypij, stopu drž, bylo tentokráte zkráceno o stopu, která
roztála. V cíli, který byl v hospodě U Bednářů, byl jako první Jakub Halama těsně následován svojí maminkou Romanou Halamovou a jejím partnerem Vratislavem Davidem. Obdrželi medaili a potlesk.
Nejstarším závodníkem byl již tradičně Josef Stuiber z Chodské Lhoty. V cílovém stanovišti se neplánovaně rozběhl závod druhý, tentokráte cateringový. Hospodyňky se vytáhly a stoly byly plné jídla.
Dokonce padl i návrh, pro příště pětikilometrový závod vypustit a věnovat se pouze jídlu.

Milan Zajíc
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Jarní setkání turistů Plzeňského
kraje 16. dubna 2016 na zřícenině
hradu Rýzmberk a tradiční pochod
Za Kdyni štíhlejší
Program:
12.30 h – kulturní vystoupení
14.30 h – oficiální část
Prezentace účastníků a start na pěší túry od 8.00 hod. na náměstí ve Kdyni v
budově MKS Modrá Hvězda, odkud vyjíždí autobusy na začátky tras.
Startovné 35 Kč
Kdyňsko

Kdyňsko
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Od Hromnice po Apríla

V Černíkově pro všechny své ženy objednali k MDŽ nevšední zážitek: řízenou
degustaci čokolády. Pánové také ochutnali, protože ten okamžik blaženosti,
kdy se vám kousek kvalitní čokolády pomaloučku rozpouští v ústech, si ne
mohli nechat ujít. Po celý večer hrála kapela pana Wágnera.
Jan Hladík

V Libkově pořádal MDŽ obecní úřad ve spolupráci s místním SDH. Byl po
zván ochotnický spolek „Černoch“ z Černíkova a hrál hru Prach a broky od
Václava Bárty. Po představení se s harmonikou ujal programu pan Bejvl
z Nové Vísky.
Barbora Černá

Před 60 lety si řekli své ,,Ano“ manželé Josef a Marie Andrlovi ze Stanětic.
Diamantovou svatbu oslavili 6. února v tamním kostele sv. Kunhůty, kde
přijali gratulace od starosty obce Miroslava Jandečky.
(hh)

K tomu už není co dodat!

V Mezholezích jsme přivítali do života obce celkem pět dětí, což je na veli
kost naší obce naprosto unikátní, raduje se starosta Václav Němeček.

Na dětském karnevalu v Úsilově se bavilo 18 dětí. Hrála jim hudba Josefa
Poláka a Martina Diviše. TJ Sokolu děkujeme.
Tereza Rážová

