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Kdyňsko v májovém čase

Delegace města Kdyně navštívila slovinský hřbitov v Mariboru, kde kyticí
(vh)
uctila památku rodáka z Prapořiště, očního lékaře Filipa Terče.

V Brnířově se už pošesté zcela zaplnila náves při setkání starých traktorů
a veteránů.

Ženy na oslavě Dne matek v Kolovči potěšilo vystoupení mateřské a základ
ní školy i karafiáty od starosty.
(jb)

V bavorském Parsberku slavili 30 let partnerství s francouzským Vic Le
Comt. Do jejich svazku před šesti lety vstoupila i Kdyně. Na slavnostním
aktu ji reprezentoval radní Jan Kadlec a zastupitelka Sylva Heidlerová
(vzadu zleva). Do pamětní knihy se zapisují manželé Kadlecovi.
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Pašije v kostele v Loučimi

1. mše svatá na Květnou neděli se zahajuje před kostelem.
Na květnou neděli 9. dubna si věřící, kteří zaplnili kostel Narození panny Marie téměř do
posledního místa, vyslechli u příležitosti mše svaté pašije podle Matouše v podání Josefa Dědiny, Štěpána Glace a Václava Deckera. A po dlouhých létech mohli také sledovat tři malé ministranty, kteří přisluhovali panu faráři.
Z kůru, kde má při mších své stálé místo, je sledoval i Václav Mráz ze Smržovic čp. 27: „Tam
dole jsem jako kluk zrovna ministroval i já… ale to už je hodně let zpátky.“
Květná neděle (latinsky Dominica in palmis , Palmare nebo též Pašijová neděle latinsky De
passione Domini) je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní. Připomíná jednak
slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení
Ježíše Krista tzv. Pašije (utrpení – latinsky Passio).
Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat
palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. V našich zemích se k tomuto účelu užívá tzv. kočiček, tedy
vrbových větviček s částečně rozvitými pupeny.
Zdeněk Huspek
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Nové sporty
ve Kdyni
Nové sportovní atrakce obdržela mládež
na víceúčelovém hřišti v Dělnické ulici. Ska
tepark hřiště a sestava pro posilování wor
kout si okamžitě našly své příznivce.
Víceúčelové hřiště je v provozu již 14 let. Zároveň probíhá obnova poškozených mantinelů,
umělých povrchů, nátěry železných konstrukcí
a výměna ochranných sítí.
Zpevněnou základnu pro požární sport mají
i mladí hasiči na koupališti v Hluboké. Také tam
byl vyčištěn umělý povrch na víceúčelovém
hřišti. Nový umělý povrch dostalo i basketbalové hřiště v sídlišti Na Koželužně.
Něco za něco!
Našim přáním je, aby se z těchto hřišť vytratil
stávající nešvar. Zákaz kouření se zde nerespektuje. Kouří tady nejen omladina, ale i dospělí. Denně vyklízíme pohozené nedopalky, a
to i z umělých povrchů. Uhlídat by se to dalo
placeným hlídačem a postihovat provinilce pokutami. Přitom stačí, abychom si to hlídali navzájem. Zkusme se v tomto polepšit.
Jan Löffelmann, starosta města

Velký koncert žáků ZUŠ Kdyně
Slavnostní závěrečný koncert žáků ze
ZUŠ Kdyně se uskutečnil opět po roce v pá
tek 26. května v krásných prostorách vel
kého sálu kdyňské sokolovny. ZUŠ Kdyně
se tak tímto koncertem připojila k projek
tu ZUŠ OPEN, který probíhá právě v těchto
dnech na různých místech v celé České re
publice. Je to celostátní přehlídka základ
ních uměleckých škol, kdy se jednotlivé
umělecké školy v různých městech před
stavují publiku s nejrůznějším pestrým
programem, a to nejen hudebním, ale i vý
tvarným, tanečním a literárnědramatic
kým. Projekt je podporován známou če
skou sopranistkou Magdalenou Koženou,
která se stala jeho patronkou.
Koncert ve Kdyni zahájil kytarový soubor
pod vedením paní učitelky Kateřiny Tiché,
poté následovali sólisté, kteří se představili
hrou na klavír, akordeon, tubu, křídlovku a
saxofon. Následoval sólový zpěv a dechový
kvintet pod vedením p. učitele Josefa Tika
la. Závěr koncertu patřil již tradičně decho
vému orchestru, který řídil opět pan učitel
Josef Tikal. Zahráli písně lidové, ale i známé
moderní skladby ze současnosti a diváci si
vytleskali i jeden přídavek.

Velký potlesk z řad rodičů, prarodičů,
ale hlavně přátel dobré hudby patřil nako
nec všem účinkujícím za jejich vystoupení,

ale i učitelům za jejich celoroční práci
a přípravu svých svěřenců.
M. Matějková
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Václav Hudeček uchvátil Kdyni
Třetí koncert letošní senách krásně. Nebylo to
zóny KPH ve Kdyni byl
pouze z formální zdvořiv obzvláštní pozornosti
losti. To jsem hned poposluchačů. Místa k sezeznal.
ní ve velkém sále kdyňské
Příští koncert sezóny
sokolovny byla zaplněna.
KPH ve Kdyni se koná 22.
Václav Hudeček je již od
září od 19 hod. Opět přikonce šedesátých let mijede Plzeňská filharmonulého století stálicí na
nie. Ve Dvořákově slavnašich i světových konném violoncellovém koncertních podiích. Málokocertu h-moll se představí
mu ze světa klasické hudnaše mezinárodně proby se povedlo u nás získat
slulá interpretka Michaetakovou popularitu, jakou
la Fukačová, žijící trvale
měl a má právě Václav
v Dánsku. Také tento konHudeček. K tomu je navíc
cert slibuje mimořádná
třeba dodat, že se vlastně
očekávání a hudební zážiani nikdy nesnažil překratek světové úrovně.
čovat žánr klasické hudby
Ing. Vladislav Vilímec,
či používat k vlastní premístostarosta
Václav Hudeček s manželkou Evou a Miroslav Vilímec po koncertě ve Kdyni.
zentaci nějakých dnes
města Kdyně
Foto: Karel Fiala
módních mimohudebních
ně vystoupil s dlouholetým koncertním misprostředků.
K D Y Ň S K O – informační zpravodaj
Zůstal takovým, jakým byl ve svých dvace- trem České filharmonie Miroslavem Vilímvydává: Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko
cem
ve
Vivaldiho
dvojkoncertu
i
v
jednom
ti letech – usměvavý, bezprostřední s výsostAdresa redakce:
z
přídavků.
Vedle
Vivaldiho
na
koncertě
zaným muzikantstvím. Takto se představil taTIC Kdyně, Nádražní 314, 345 06 Kdyně
zněly
také
skladby
Pavla
Josefa
Vejvanovskéké 1. června ve Kdyni.
e-mail: heidlerova@tiscali.cz,
V závěru vystoupení s nadsázkou a humo- ho a téměř neznámého barokního skladatele
infocentrum@kdyne.cz
rem dodal, že nejmladší posluchači v sále Jana Zacha. Je málo tak inspirovaných chvil,
Za obsah zpravodaje odpovídá vydavatel.
ještě při jeho posledním kdyňském koncertě jaké posluchači mohli zažít na tomto koncerRedakční rada DSO Kdyňsko si vyhrazuje
právo příspěvky nezveřejnit, krátit
nebyli ani v očekávání. Vivaldiho Čtvero roč- tu. O nějaké strojenosti umělců nebylo ani
vidu
ani
slechu.
a redigovat.
ních období v podání Václava Hudečka svým
Odpovědná
redaktorka:
Sylva Heidlerová
Radost
ze
společného
muzicírování
byla
temperamentním podáním posluchače skuEvidence periodického tisku pod číslem
všudy
přítomna.
Paní
Eva
Hudečková,
která
tečně nadchlo. Václav Hudeček také společMK ČR E 15943
na koncert se svým manželem přijela, hned
uzávěrka příštího čísla: 22. 7. 2017
při pozdravu dodala, jak je v našich konči-

Veteráni
v Brnířově

V sobotu 27. května se od ranních hodin sjížděly na jinak poklidnou náves naleštěné
stroje účastníků 6. setkání starých traktorů
a veteránů v Brnířově.
Na přejímce se pak přihlásilo 125 traktorů a
105 veteránů. Je to sice o 10 strojů méně než
v loňském roce, přesto však přijelo několik
unikátů, které dosud Brnířov neviděl.
Byla to především pojízdná pásová pila z roku 1915, pak traktor SVOBODA DK-7 r. v.
1935 a DK-22 r. v. 1940 s motorem DEUTZ a
i traktory českého výrobce ZETOR 2011
3 ks, 2045/s předním pohonem/a 2 ks
2023/pásové provedení/. Velký zájem je
vždy o mašinování na staré mlátičce a i o starou zemědělskou techniku na hrázi. Nakonec návštěvníci odcházejí a chválí velmi podařenou akci, což je pro pořadatele uznání
za dobře odvedenou celoroční práci.
Za SDH Brnířov Mirek Beneš

strana 4

Kdyňsko

3/2017

Všerubští hasiči žehnali stříkačce

Sobotní odpoledne přilákalo do Vše
rub nejen hasiče, ale i zájemce o ukázku
požární techniky a leteckého hašení. Na
úvod slavnostního programu se před
stavily cisternové automobilové stří
kačky místního sboru i hasičských sbo
rů ze Kdyně, Hyršova, Postřekova, Poci
novic, z Folmavy a Kouta na Šumavě.
Průjezd hasičské techniky komentovala
paní Mlezivová. Slavnostní akci zahájil
starosta městyse Všeruby Václav Ber
nard.
Na slavnostní žehnání nové CAS přijali
pozvání pan senátor Jan Látka, krajský ředitel hasičského záchranného sboru plzeňského kraje brigádní generál Ing. František
Pavlas, velitel stanice hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje územního
odboru Domažlice major Ing. Jaroslav Hrdlička, člen výkonného výboru okresního
sdružení hasičů Domažlice pan Oldřich
Fichtl, starosta okrsku č. 9 pan Antonín Váchal, páter Przemyslaw Ciupak, jednatel
společnosti WISS CZECH s.r.o. Luděk Štěpáník, starostka obce Nová Ves paní Michaela Šmejkalová, starostka obce Pocinovice paní Marie Homolková a starosta obce
Postřekov pan Ing. Jan Kreuz.
Nové CAS požehnal páter Przemyslaw
Ciupak a starostka sboru Barbora Herrmannová pokřtila vozidlo jménem Jiřina.
Nakonec starosta městyse Václav Bernard
slavnostně předal klíče od vozidla veliteli
Jiřímu Beranovi a tím svěřil vozidlo do užívání zásahové jednotce.
Poté následovala ukázka zásahu při dopravní nehodě v podání mladých hasičů
z Kouta na Šumavě. Pod vedením paní
Knopfové malí hasiči zvládli nejen bleskovou přípravu k výjezdu, odstranění padlé-

ho stromu na automobil, resuscitaci zraněného, ale i náročný transport zraněného
k vrtulníku, podotýkám, v dětském provedení. Za jejich výkon sklidili od diváků
vskutku zasloužený potlesk. Následovala
ukázka leteckého hašení, kterou provedl
pan Jiřík. To už nad Všerubami kroužil sku-

tečný Antonov AN-2 známý též jako Andula, který na přesně určené místo shodil 1,5
m3 vody. Poté ještě jednou provedl nízký
průlet nad diváky, zamával křídly a tím
ukončil slavnostní část programu. O dobrou náladu se postarala dechová kapela
Horalka.
Pořízení moderní cisternové automobilové stříkačky předcházela dlouhá cesta
nejen spojená s administrací projektových
žádostí. Celkové náklady na pořízení vozu
se vyšplhaly na více než 5,8 mil. Kč. Městys
Všeruby ze svého rozpočtu zakoupení nové zásahového vozidla CAS 20 na podvozku SCANIA P 480 CB 4x4 investoval částkou 2,8 mil. Kč. Ze státního rozpočtu (MV
ČR) obdrží městys účelovou finanční dotaci 2,5 mil. Kč – v tomto případě jsou peníze
tzv. na cestě a z Plzeňského kraje obdržel
dotaci v celkové výši 0,5 mil. Kč.
Rád bych touto cestou ještě poděkoval za
finanční podporu, která přišla jak ze strany
státu, tak ze strany Plzeňského kraje.
Především díky tomu dnes JSDHO Všeruby
disponuje tou nejmodernější technikou.
Václav Bernard

V Chodské Lhotě se vrací k akcím Z

V sobotu 15. dubna se v Chodské Lhotě konala retro brigáda nazvaná „AKCE Z“ – zasaď si svůj
strom. Brigádu pořádal obecní úřad v čele se starostou Františkem Jílkem a zval všechny občany
z důvodu zalesnění obecních lesů po vytěžení dřeva poškozeného kalamitou způsobenou kůrov
cem. Brigády se zúčastnilo přes 40 lidí ze všech spolků v Chodské Lhotě. Myslivce, hasiče, zahrádká
ře, fotbalisty a ostatní občany rozdělil správce obecních lesů pan Halama do čtyř skupin.
Skupina fotbalistů čistila les od polomů a větví. Ostatní tři skupiny osazovaly stromky. Celkem
bylo zasazeno 3100 ks stromečků, z toho 3000 ks smrků a 100 ks olší v mokřadech. Osazovala se
část lesa mezi Orlovicí a rybníkem Praštilák a dále plocha u „Josefa“. Brigády se zúčastnilo kromě
mnoha mužů i několik žen a hasičský dorost. Na závěr poděkoval místostarosta obce Miroslav Jä
ger všem za účast na této dobrovolné akci. Ukázalo se, že i v současné době, kdy nejsou brigády po
vinné, se jí zúčastnil každý desátý občan Chodské Lhoty.
Jäger Miroslav
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Jak fotit v přírodě?

Karel Iha v Koutě na Šumavě škole
předal a podepsal vlastní fotografie.
V Základní škole v Koutě na Šumavě proběh
la zajímavá beseda.
Jak fotit v přírodě? To nám vysvětlil zkušený
fotograf MUDr. Karel Iha, jehož výstavu fotografií
ve Kdyni navštívili žáci i učitelé naší školy. Děti
byly nadšené, a tak jsme neváhali pozvat pana Ihu
k nám do školy na besedu. Ten si na nás udělal čas
a my prožili zajímavé odpoledne.
Pan Iha přijel vybaven fotografiemi, fotoaparátem a dokonce nám postavil i maskovací stan, ve
kterém „čeká“ na vhodný záběr. Děti si s chutí
vyzkoušely fungování fotoaparátu, pobyt v zá-

krytu a se zájmem poslouchaly příběhy vzniku
jednotlivých fotografií. Dozvěděly se zajímavosti
ze života zvířat, pochopily nutnost ochrany přírody. „Žádná sebelepší fotografie nestojí za poškození přírody,“ zdůraznil pan fotograf. Završením přátelské atmosféry bylo předání fotografií
z výstavy s podpisem autora. Tyto obrazy nyní
zdobí vestibul naší školy. Všichni jsme si odnesli
z besedy krásný zážitek. Doufáme, že se každý
zamyslel nad svým vztahem k přírodě, i nad tím,
jak je dobré mít správného koníčka.
Pedagogové a žáci ZŠ Kout nad Šumavě
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Učitele musí
škola bavit
Skutečně zdravá škola, Polytechnická vý
chova, Jiné dítě anebo Hejného metoda.
To jsou názvy seminářů pro učitele, které se
konají ve školách v našem regionu v rámci
místních akčních plánů. A s velkým úspěchem. Sedmdesát pedagogů přišlo na přednášku do Kouta na Šumavě, aby rozšířili své
možnosti a dovednosti v práci s problémovými žáky na straně jedné a přitom předcházeli
vlastnímu syndromu vyhoření na straně druhé. Lektorce se povedlo posluchače nejen instruovat, ale i rozesmát a nadchnout.
Na jiném setkání zas byla připravena ochutnávka pokrmů pro přípravu ve školním stravování. V živé diskusi bylo poukázáno na
chybné stravovací návyky dětí, nahrazování
vařené stravy v rodinách polotovary, nedostatečné kapacity školních jídelen, problémy
se zřizovateli při snaze zajistit si vlastní stravování zejm. u malých škol nebo dětských
skupin. Při povinném nabírání stále mladších dětí do MŠ zatím nejsou řešeny jejich odlišné stravovací potřeby.
Ohlas a velký zájem vzbudila ukázková hodina polytechnické výuky v Těšovicích, v mateřince, která spadá do Kolovče. Předškoláci
byli mimořádně soustředění a podle obecenstva předvedli na jejich věk obdivuhodné
znalosti. „Učit musí pedagoga bavit a to je na
dětech poznat, to se zkrátka předstírat nedá,“
shrnula jedna z návštěvnic.
(sh)

Ohlédnutí za nocí s Andersenem
31. březen tohoto roku byl u mnohých žáků
ve znamení netrpělivého očekávání. V tento
den byla totiž škola i v noci. Pro řadu dětí od
2. do 5. ročníku stále ještě vzrušující předsta
va. Jak už sám název vypovídá, byla tato akce
zaměřena na dětskou literaturu, na podchy
cení a podporu čtenářských dovedností, na
motivaci mladších žáků k četbě. Vedle připo
menutí osobnosti a díla slavného dánského
pohádkáře to byl čtenářsky stále oblíbený
komiks Čtyřlístek, který provázel děti letošní
nocí a objevoval se v úkolech, jimiž se letos
zabývaly.
Každá třída, rozdělená do skupin, plnila
rozličné úkoly, soutěžila, četla i naslouchala
čtenému. I když žáci pracovali s velkým elá
nem a nadšením, hlavním magnetem byla
noční hra, při níž si mohli v areálu školy
v sporém svitu voskovic a pravé černé tmy
otestovat svoji statečnost a „příjemně se bát“.
Po šťastném nalezení „pokladu“, který byl ih
ned zkonzumován (lízátka) nastala další, ne
méně vzrušující část: příprava lůžka, večerní
hygiena a společné usínání (to už minula
půlnoc). Střízlivé ráno pak už bylo převážně
ve znamení dojídání zbytků výborných bu
chet, bábovek a dalších kulinářských dove

dností maminek a babiček, úklidu osobních
věcí a uvedení třídy do provozuschopného
stavu.
Všichni byli šťastní (učitelé asi o trošku
víc), že se akce opět zdařila a splnila svůj cíl:

kromě získání nových poznatků a dovedností
ukázat žákům školu trochu z jiné stránky, po
znat se lépe navzájem mezi sebou a zanechat
v dětské mysli příjemné vzpomínky.
Oldřich Macner
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Chodská Bůta je ve Lhotě druhá pouť
paní Jana Stuiberová. Paní Stuiberová byla oceněna jako předsedkyně
Osvětové besedy, která stála u kolébky Chodské bůty a Chodskou bůtu
před zahrádkáři pořádala. Paní Stuiberová je rovněž členkou zahrádkářského spolku. Ocenění bylo předáno k jubilejnímu 30. ročníku. Posledním
oceněným byl pan Jaroslav Nunvář. Obecní fotograf, autor většiny fotografií ze života celé vesnice a člověk, který u žádné akce v obci nechybí. Ač
pan Nunvář není členem spolku, se spolkem výborně spolupracuje a je
vždy ochoten pomoci. Pan Nuvář je rovněž autorem amatérských filmů
z prvních ročníků pochodu a díky jemu je Chodská bůta zachycena pro
budoucí generace.
Všem oceněným předal symbol pochodu předseda spolku Miroslav
Bayer.
Milan Zajíc

Zapisovatelky na startu zapsaly 673 pěších, 99 cyklistů a další padesátka přišla do zahrádkářského areálu Lomeček v Německé hoře na cílový
program. Celkem 822 účastníků o které se starala zhruba čtyřicítka pořadatelů, převážně členů zahrádkářského spolku v Chodské Lhotě.
Nejstarší účastnicí byla Františka Abrahámová ze Kdyně (roč. 1936),
která převzala keramickou botičku z rukou předsedy zahrádkářů Miroslava Bayera. Nejstarším mužem byl Václav Šváb (1933) z Plzně, také on
byl odměněn keramickou botičkou, symbolem pochodu.
U příležitosti významného životního jubilea byla keramickou botičkou
oceněna dlouholetá členka spolku paní Marie Šuranská. Paní Šuranská je
stále činná a spolku dle svých možností pomáhá. Druhou oceněnou byla

Naši harmonikáři sbírají medaile
V Plzni se konal jubilejní 10. ročník soutěže „Plzeňský akordeon“,
kde měli možnost změřit své hráčské dovednosti akordeonisté ze základních uměleckých škol Plzeňského kraje. Letos se zúčastnilo celkem 46 žáků v sólové hře a 12 žáků v komorní hře. Soutěžící byli seřazeni v jednotlivých kategoriích od nejmladších po nejstarší. Výkony
jednotlivých soutěžících hodnotila odborná sedmičlenná porota složená z řad pedagogů.
Základní uměleckou školu ve Kdyni reprezentovalo pět žáků. Nej-

mladší účastník byl sedmiletý Jan Matějka, který soutěžil v I. kategorii
(do 8 let) a svým výkonem zaujal porotu natolik, že svou kategorii vyhrál a nechal za sebou dalších devět soupeřů. Ve II. kategorii (8–10
let) soutěžil Zdeněk Patka, který se umístil na 8. místě. Nejobsazenější
byla III. kategorie (10–12 let). Zde soutěžilo 12 žáků a naši školu reprezentoval Jiří Matějka, který byl v kategorii druhý nejmladší a vybojoval 1. místo. Ve IV. kategorii (12–14 let) soutěžila Hana Matějková,
která předvedla vynikající výkon a z devíti hráčů obsadila 1. příčku.
V komorní hře jsme měli také zástupce, v kategorii K2 (10–
20 let) soutěžilo akordeonové duo ve složení Hana Matějková a Vojtěch Hampel. Nakonec vybojovali 1. místo a získali
také titul absolutního vítěze v komorní hře a zahráli při závěrečném předávání cen.
Naše škola může být pyšná, že má tak šikovné žáky, kteří
na vynikající úrovni reprezentují nejen ji, ale i nástroj samotný. Velké poděkování patří také učitelce Petře Vlčkové a
profesorce Jarmile Vlachové za vynikající přípravu těchto
žáků.
Všichni účastníci soutěže byli odměněni věcnými cenami
a diplomy. Soutěž proběhla za podpory Plzeňského kraje a
dalších sponzorů a příznivců akordeonu. A protože letošní
ročník byl jubilejní, nechyběl dort, o který se na závěr soutěže žáci i učitelé podělili. Plzeňský akordeon je soutěž, kde se
děti potkávají se svými vrstevníky a kamarády a jsou také
motivovány k lepším výkonům. Panuje zde vždy dobrá atmosféra. Celý organizační tým ZUŠ B. Smetany i porota dělají maximum pro to, aby vše proběhlo bez problémů a aby se
soutěžícím dobře hrálo. Posláním této soutěže je podporovat výuku hry na akordeon a zvyšovat úroveň kvalitních
mladých akordeonistů a především stmelovat hráče a pedagogy tohoto krásného nástroje.
ZUŠ Kdyně
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V Koutě vítali šestici občánků
Slavnostní přivítání šesti nových občánků Kouta na Šumavě proběhlo v pátek 25. 5. 2017 v kulturní
místnosti obecního úřadu. Po přivítání všech zúčastněných se o kulturní vložku postarali žáci 1. tří
dy zdejší školy. Terezka, Tobias, Pavel, Olivier, Benedikt a Radoslav s rodiči byli představeni staro
stovi obce panu ing. Václavu Dufkovi, který jim popřál do života štěstí a zdraví ve spokojených ro
dinách. Po podepsání rodičovského slibu do pamětní knihy, dostaly děti malý dáreček a maminky
kytičku.
Helena Klimentová

Čtěte: www.kdynsko.cz

O s l av a s e d m d e s á t k y

Václav Ponocný st. oslavil sedmdesátku. Hasič (dobrovolný) tělem i duší, tahoun dění v pocinovské
hasičárně (30 let byl garážmistrem) i okrsku (člen výkonného výboru okresního sdružení hasičů),
svého času dvě volební období místostarosta Pocinovic, zkušený moderátor okrskových, mládež
nických a veteránských soutěží v požárním sportu, od roku 2012 držitel nejvyššího dosažitelného
titulu „Zasloužilý hasič“… a hlavně vedoucí mládeže v Pocinovicích, to všechno zvládá Václav
Ponocný i v tomto věku. Sedmdesát mu bylo 13. dubna.
Na snímku s nejmenšími hasiči v košili vlevo.
Zdeněk Huspek
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Víte, že...
l V sobotu 1. dubna uspořádaly obce
Úsilov, Mezholezy a Černíkov v sále
v Úsilově setkání důchodců? O dobrou
zábavu se postaral Mrákovský dětský soubor a komorní duo s hrou na violoncello a
kytaru. K tanci a poslechu seniorům zahrála hudba Domažličanka pod vedením
Jana Mlezivy. Všichni důchodci dostali
malé občerstvení. O obsluhu se postarali
Úsilovští zastupitelé, kterým patří poděkování, dodává Miroslav Sláma.
l Víte, že je to již 128 let, co projel
Kdyní první vlak? Bylo to 30. září 1888
a zasloužil se o to Emil Tšída.
l Již poněkolikáté obecní úřad Bělá
nad Radbuzou společně s OU Zahořany,
připravili poznávací výlet do Prahy
pro studenty Virtuální univerzity třetí
ho věku?
l Všerubští vyjeli na muzikál Kleo
patra? Sobota s datem 29. dubna patřila
ve Všerubech nejen kultuře, ale tentokráte i vědeckému poznávání. Řeč je o sobotním zájezdu do Prahy na muzikálové
představení Kleopatra. Předtím, než jsme
se zcela ponořili do děje pohnutého osudu
egyptské královny Kleopatry, jsme navštívili výstavu těla (Body The Exhibition),
vzpomíná starosta Václav Bernard.
l Lákavý název Zahrada na jaře měla
přednáška pana Hinterholzingera na
Velký pátek? Zajímavé vyprávění doplněné voňavým dárkem si přišlo poslechnout
mnoho občanů.
l Školní družina Masarykovy základ
ní školy ve Kdyni prožila jarní měsíce
velmi aktivně? Všechna oddělení školní
družiny se vydala pěší turistikou ke Kreslově studánce v rámci akce „Otvírání studánek“, kde děti plnily různé úkoly, zpívaly písničky a za odměnu obdržely sladkost. Na akci navázal opravdový slet čarodějnic a čarodějů, kteří se snažili alespoň
zaklínadlem přivolat pěkné počasí na následující kulturní vystoupení, kterým byl
Den rodiny. Děti měly připravené pásmo
básniček a písniček a zpříjemnily tak
svým rodinám slunečné odpoledne. Po
tomto vystoupení si mohli rodiče s dětmi
vyzkoušet stolní hry, proběhnout se na
hřišti nebo ochutnat malé pohoštění. Věříme, že i přes nepřízeň počasí na některých akcích si děti dny se školní družinou
užily, doufá Kateřina Pivoňková.
l 11. ročník volejbalového turnaje
„O pohár koutského zámku“ pořádal
volejbalový oddíl Sokola Kout na Šu
mavě? 16 mužstev z okolí a dvě mužstva
z Prahy se utkala na třech hřištích. Výhru
si odvezlo seskupení AGónie do Stříbra.
Na druhém místě skončili Křečci, z třetího
místa se radovaly Naděje z Pocinovic, informuje Helena Klimentová.
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Bohuslav Kuželík slaví!
Nejstarším členem Sboru dobrovolných hasičů Kdyně je Bohoušek Kuželík, který 3. dubna 2017
oslavil své krásné jubileum. Pro hasiče vzplála jeho osmdesátka až v sobotu 8. dubna, kdy bylo nahlášeno, že u Kuželíků hoří. Okamžitě byl vyhlášen požární poplach a na místo určení, Družstevní 511,
vyrazila stará automobilová stříkačka „Babička“ (již jednadevadesátiletá stařenka) v plném obsazení.
Po nasazení všech dostupných sil a prostředků se starým a ostříleným veteránům v dobových uniformách podařilo pracně, ale přece, Bohouška zachránit. K zásahu bylo použito všech možných druhů
hasících lihovin. O život šlo i jeho paní. Mírně nadýchanou zplodinami hoření a alkoholickými výpary
z hašení ji hasiči vyvedli z domu na čerstvý vzduch. Po likvidaci požáru bylo vše jak v domě, tak
i u stříkačky patřičně zdokumentováno termokamerou – vždyť alkohol je hořlavina! Poté manželé
nastoupili na stříkačku a za zvuků houkání a troubení byli po Kdyni řádně vyluftováni. Konečná byla
v hasičské zbrojnici, kde oslavenci všichni pogratulovali, předali dary a před „Babičkou“ se nechali
zvěčnit.
Po těžkém a náročném zásahu následovalo doplnění PHM – jak v tekutém, tak tuhém stavu. Následné dohašování ještě dlouho probíhalo u Kuželíků i v hasičské klubovně. Že se akce zdařila, může
potvrdit (nebo vyvrátit) i sám starosta města Jan Löffelmann, který se celé akce zúčastnil. Ještě jednou srdečně blahopřejeme a přejeme dlouhá a spokojená léta.
Váchal, starosta sboru

KOUPALIŠTĚ Úžlebec
u Černíkova je otevřeno
od 1. června. Info přímo
na koupališti nebo
na tel. 603 480 459,
Květoslav Nový,
nájemce koupaliště.

22. ročník Pohádkového
lesa navštívily tisíce lidí
Hrad Rýzmberk každoročně ožívá pohádkovými
postavami. Pionýrská skupina Safír Kdyně zde
první červnovou sobotu opět uspořádala oblíbený Pohádkový les. Za dobrodružstvím v letošním roce přišlo asi 1150 návštěvníků o jejichž
zábavu se během pohádkové poutě i na jejím
konci staralo celkem 49 organizátorů.
(rp)

Dobrovolnictví si v kdyňském Domově seniorů velmi cení
Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých
bez nároku na finanční odměnu. Důvody k dobrovolnictví bývají většinou
morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, mírnit utrpení nemoc
ných lidí nebo měnit svět k lepšímu. Sdílet utrpení druhého svojí přítom
ností je projevem lásky. Dobrovolníci významně přispívají ke stále se zvy
šující kvalitě péče.
Proto i v Domě seniorů Kdyně vítáme dobrovolníky, kteří nám pomáhají
pečovat o ty obyvatele, kteří se cítí osamoceni, odtrženi od svých blízkých
a svých domovů. Dobrovolnictví v našem Domově začalo v roce 2008.
Spolupracujeme s dobrovolnickým centrem TOTEM, z.s., pod vedením pa
ní ředitelky Bc. Vlasty Faiferlíkové. Byl to úplný začátek jak pro zaměs
tnance, tak pro naše dobrovolníky. Všichni jsme se učili s touto podporou
pracovat, navzájem spolupracovat a dnes si již můžeme říci, že dobrovol
níci jsou důležitou součástí našeho Domova  našich obyvatel, kde vytváří
smysluplnou a užitečnou pomoc. Mají zde širokou škálu uplatnění. Je jen
zcela na nich, které si sami zvolí. Nejčastěji nabízí rozhovory, kdy obyva
telům dokáží naslouchat, sdílejí s nimi jejich radosti, smutky, zpříjemňují

jim pobyt v Domově, dokáží je pozitivně naladit a zároveň jim slouží jako
kontakt s okolním světem. Je velkou výhodou, že naši dobrovolníci jsou
místní občané, kteří dokážou nabídnout rozhovory týkající se regionální
historie i novinek ze současnosti z míst, které obyvatelé znají z doby, než
přišli do Domova. Někteří dobrovolníci jsou schopni i zajistit péči základ
ních životních potřeb. Dále nabízejí společné procházky po okolí, dopro
vázení na společenské akce pořádané Domovem a v neposlední řadě mají
zájem podílet se při doprovázení umírajících na jejich poslední cestě. Ve
lice si vážíme toho, že svůj volný čas věnují našim obyvatelům, že dokáží
projevit lásku, radost a obětavost. Náš čas je totiž to nejcennější, co může
me druhému dát.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat dobrovolníkům paní Blance
Žákavcové, Ludmile Heriánové, Anně Černé, Iryně Opalka a panu To
máši Tesárkovi. Rádi mezi námi uvítáme i další nové dobrovolníky.
V Domově můžete kontaktovat koordinátorku, která se Vám bude věnovat
a pomůže Vám nejen s výběrem služby, ale i s výběrem vhodného obyvate
le. Těšíme se na spolupráci s vámi.
Andrea Kubešová

Čarodějnický sabat v Úsilově
V Mateřské škole Úsilov se setkali čarodějnice a čarodějové ze širokého okolí. Společně
vyráběli, soutěžili, čarovali a pochutnávali si na čarodějnických laskominách. Přišli malí
i velcí a všichni si „Úsilovský sabat“ náležitě užili.
Pavla Šperlová

Knihovny i knihovnice
v Černíkově
V dubnu letošního roku půjčila poslední knihy
svým čtenářům Květoslava Dvořáková, knihovnice
Místní knihovny v Rudolticích. V červnu se knihovna v Rudolticích ale přestěhuje do zrekonstruovaných prostor spolkové místnosti, kde knihy bude
půjčovat paní Písaříková.
Paní Dvořákové za její dlouholetou, 30letou práci knihovnice, osobně poděkoval starosta obce Jan
Hladík i pracovnice Knihovny Boženy Němcové z
Domažlic. Knihovna v této části obce byla umístěna doma u paní Dvořákové, stejně tak jako ve Vílově u paní Černé a ve Slavíkovicích u paní Haisové.
Čtenáři si v těchto knihovnách mohou knížky
půjčovat kterýkoliv den a hodinu, vše záleží jen na
domluvě s knihovnicemi. V Černíkově se o čtenáře
stará paní Najnarová v knihovně umístěné v budově obecního úřadu. Všem knihovnicím patří velké
poděkování za jejich ochotu.
Jan Hladík
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Do Neukirchenu mířily stovky poutníků
Hlavním celebrantem letošní pouti byl rozeninám do Kdyně mu přijel blahopřát taPouť do bavorských Nových Kostelů, kterou uspořádala farnost Kdyně na památku kdyňský vikář Msgre. Miroslav Kratochvíl, ké plzeňský biskup Tomáš Holub. Mezi hospřenesení Panny Marie Loučimské do No- který v úvodu mše svaté přivítal všechny pří- ty na této bohoslužbě byl také bývalý novových Kostelů, se konala v pondělí 1. května tomné poutníky a kněze. Bohoslužby se zú- kostelecký starosta Egid Hofmann s manželkou. V přímluvách zazněla
o svátku sv. Josefa Dělníka. Soška
modlitba za všechny, kteří toPanny Marie byla odnesena louto poutní místo rádi navštěvočimskými ženami za husitských
vali, ale dnes již nejsou mezi
válek v roce 1419 v předvečer
námi.
svátku svatého Martina a byla
V závěru bohoslužby pozval
ukryta v bavorských hvozdech.
vikář Kratochvíl všechny příNikdo však nepomyslel, že soška,
tomné na další pouť, která se
kterou odnášejí, se do Loučimi
zde bude konat opět za rok.
již nikdy nevrátí. Na tomto místě
Poté všichni společně k úctě
byl později postaven kostel a
Panny Marie zazpívali Bavorvzniklo tak poutní místo Nové
ské Litanie a pak se odebrali
Kostely u svaté Krve. A od té doke kapli sv. Jana Nepomuckéby sem přicházejí věřící, aby proho, českého patrona, kde zpísili Pannu Marii o přímluvu
vali píseň „Vroucně vzýván
a ochranu.
budiž Jene svatý“ a ještě se
Téměř tři sta věřících z růzkrátce pomodlili. Nakonec
ných koutů Domažlicka a Klatovudělil pan vikář závěrečné poska, vítal u vchodu tamní farář
žehnání.
Msgre. Georg Engelmeier. BarokVětšina poutníků přijela auní kostel byl tak před desátou hotem, malá skupina opravdodinou zaplněn do posledního
vých poutníků se sešla ráno
místečka. Dopolední program zav obci Fleky a odtud putovali
čal v 9.30 hod modlitbou Růžen- Po pádu železné opony se pouť stala významnou a hojně navštěvovanou.
pěšky. Někteří se zde setkali
ce, poté následovala od 10 hod
mše svatá, které se zúčastnilo deset kněží do- častnil také obnovitel této pouti, dnes již de- se svými známými, se kterými se potkávají
mažlického a klatovského vikariátu. Za zpěvu vadesátipětiletý Msgre. Vladislav Sysel. Toto vždy na tomto místě.
M. Matějková
životní jubileum oslavil o den dříve a k napísně „Chválu vzdejme“ bohoslužba začala.

Opona půjde
nahoru

Kolofanti hráli pro nemocné

Kdyňští divadelní ochotníci:
začínáme!
V Kdyňsku č. 5/2016 jsme se zmínili
o znovuvzkříšení kdyňských divadelních
ochotníků.
Ochotníci se dali dohromady a začali
zkoušet. Scházeli se pravidelně každou
neděli v sále Modré Hvězdy a následně
na jevišti velkého sálu kdyňské sokolov
ny. Zkoušky jsou hotové a divadelníci
nám předvedou hru od francouzských
autorů Patricka Haudecoeur a Danielle
NavaroHaudecoeur s názvem „Mátový
nebo citron“.
Je to komedie o dvou jednáních a pojed
nává o divadelním souboru, který nacvi
čuje hru – blíží se premiéra a nic není ho
tovo. Tuto divadelní komedii představí ve
velkém sále kdyňské sokolovny, a to ve
čtvrtek 22. června o 19. hodině. Ochotníci
nastudovali tuto první jejich hru po 28 le
tech „výpadku“ kdyňských s nadšením a
elánem a pevně věří, že laskavého diváka
tato hra, která trvá s přestávkou cca 2 ho
diny, pobaví, a těší se na hojnou účast.
Rudolf Ślajer

Kolovečtí ochotníci z divadelního spolku „Kolofantí“ zahráli svoji derniéru divadelní hry
„ZOO“ v sobotu 13. května v sále kulturního domu v Kolovči. Že to bude charitativní počin,
se rozhodl spolek akceptovat nápad Pavla Krumla, který chtěl, aby se udělalo něco pro
potřebné.
Bylo rozhodnuto, že výtěžek poputuje do hemato-onkologickému oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Na toto představení se dostavili zástupci nemocnice a po představení jim byl
předán Darovací šek s částkou 13.900 Kč, za nějž velice poděkovali. Spolek se rozhodl, že
v této charitativní činnosti bude pokračovat každý rok a výtěžek půjde vždy jinam.
Jana Bartáková

Kdyňsko

strana 10

3/2017

Co se děje v infocentru
Kytice k hrobu slavného rodáka v Mariboru
Do Mariboru, centra evropského včelař
ství, přijali pozvání zástupci města Kdyně.
V tomto druhém největším městě Slovinska
se totiž proslavil a je i pochován kdyňský
rodák, doktor Filip Terč, zakladatel novo
dobé apiterapie, přírodní léčby pomocí
včely,
Delegace města Kdy
ně navštívila maribor
ský hřbitov, kde kyticí
uctila památku rodáka
z Prapořiště, očního
lékaře Filipa Terče.
Ten se navíc značně
zasloužil i o založení
slovinského národní
ho domu. Ve stotisíco
vém Mariboru je proto
uctívanou a považova
nou osobností. Od je
ho úmrtí v letošním roce uplyne 100 let.
Následovala beseda s Gregorem Pivecem,
spoluautorem knihy: „Filip Terč – průkop
ník moderní apiterapie“.
Publikaci uvedlo na trh malé slovinské
nakladatelství Mileny Pivcové v roce 2014
v jazykové mutaci slovinské, německé a an
glické, připravována je česká verze. Dlužno
dodat, že autor je znalcem dějin lékařství,
ředitel mariborské nemocnice a zároveň
včelaří, takže je význam Filipa Terče scho

pen zhodnotit lépe nežli kdokoli jiný. To, že
o něm napsal 112 stránkové dílo, svědčí
o Terčově přínosu oběma oborům, jak me
dicíně, tak včelařství. Mimochodem den
Terčova narození, 30. březen 1847, je nazý
ván Světovým dnem apiterapie.

Starosta Jan Löffelmann, zastupitelka
Sylva Heidlerová, včelař Václav Kokaisl s ko
legy debatovali se slovinskými odborníky
regionálního rozvoje o možnostech vytvo
ření vzájemně prospěšného projektu a pro
hloubení spolupráce. Zavítali do blízké ve
snice Močna, kde bydlí a žije včelař, slovin
sky – čebelar – Karl Vogrinčič. Zde na ně če
kal nejen areál čebelarstva, ale také hymna
včelařů Slovinska. Také Karl Vogrinčič se
specializuje především na apiterapii. Jak

První červnovou sobotu se konal 13. ročník Na kole z Čech do Bavor, který každoročně zahajuje turistickou sezónu na Kdyňsku. Letošní cyklovýlet byl naplánován na trasy dlouhé 48 km
a 28 km a trasu Nordic walking dlouhou 13 km.
Sjelo se celkem 95 nadšenců, pro které bylo na promenádní zóně Dračího jezera připraveno
občerstvení a hudba.
(Tic)

Zveme vás na výstavu
Jak se kdysi v Čechách stolovalo
Velký vliv na užívané nádobí mělo společenské postavení člověka a jeho finanční zázemí. Tato chystaná výstava nebude představovat dobu gotiky, k té je původní nádobí většinou hliněné či polomajolikové, jaké se vyrábělo už ve 14. století v italském Urbinu a do Čech se tu a
tam dováželo. Ovšem exempláře jsou velmi vzácné a jsou jen ve vybraných muzeích. Ale od
16. století už se častěji objevuje majolika či fajáns-hlína vypalovaná barevně a nejčastěji s bílou polevo - glazurou, či reliéfní a figurální výzdobou. Ovšem týkala se šlechtických vrstev a
bohatých měšťanů. Na venkově u robotujících poddaných se užívalo nádobí dřevěné a jednoduché hliněné. Z kovů se užívalo cínové nádobí už od 14. století a platí pro ně totéž, co pro
majoliku. Užívala je šlechta a bohatí měšťané. V podstatě je cín uživatelsky opouštěn až rozvojem porcelánové výroby od 18. století. Stále však cínařské dílny vyráběly nádobí i v 19.
století, ale mnohdy spíše jako ozdobnou dekoraci. Na této chystané výstavě uvidíte soubor
cínového nádobí převážně od 18. století, vedle cínu též několik kusů majoliky a starého porcelánového nádobí. Výrobci nádobí dbali tehdy na estetickou krásu podle dobové módy a
zvyklostí, takže dnes toto nádobí považujeme za umělecké sbírkové a sběratelské předměty.
Řemeslná dovednost starých dílen a manufaktur při tehdejších technologiích výroby byla
obdivuhodná. Vernisáž výstavy je v Muzeu příhraničí ve čtvrtek 29. června v 17 hod.

sám uvedl, není medařem, ale včelařem. Vr
cholným okamžikem bylo přijetí u starosty
Mariboru. Mimochodem město je nejen
místem původu včely Kraňské, ale je zde ta
ké nejstarší vinný keř – trta – na světě.
Třídenní návštěvu zakončila beseda na
mariborské univezitě,
fakultě zemědělství.
Velmi přátelsky se
s představiteli Kdyně
rozloučila osmitisícová
obec Lenart, která pro
jevila vážný zájem
o další setkávání s cí
lem uzavření partner
ství. Smyslem cesty bylo
kromě
prohloubení
kontaktů především vy
hledání dalších témat
pro spolupráci a pokra
čování v naplnění odkazu Filipa Terče. Le
tos, v roce 2017 uplyne 100 let od úmrtí.
Pracovní společnost nástavkových včelařů
společně s městem Kdyně připravuje
v tomto ohledu výjimečnou záležitost.
U příležitosti 100. výročí úmrtí lékaře Fili
pa Terče ve dnech 28.–29. září 2017 se bu
de ve Kdyni konat Mezinárodní apiterapeu
tická konference. Pozvání na ni maribor
ským kolegům starosta města Kdyně osob
ně přednesl.
Sylva Heidlerová
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM je od
května do září otevřeno od 9.00 do 17.00
hodin, o víkendech a svátcích od 9.00 do
12.00 hodin. Infocentrum@kdyne.cz, tel.:
379 413 555.

Dárek, který ozdobí,
poučí a potěší:

Plastická mapa
Českého lesa
v Turistickém informačním
centru Kdyně

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

CHUŤ A VŮNĚ DOMOVA
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Zavítejte do letní restaurace
Srdečně Vás zveme do letní re
staurace Hájovna u koupaliště
a kempu ve Kdyni.
Otevírací doba:
1. červen − 30. září
denně od 11 − 23 hodin
Vážení a milí,
připravili jsme pro Vás v hos
půdce u koupaliště ve Kdyni zá
zemí pro letní odpočinek a zába
vu. V provozu je nejen restaura
ce, kde se vynasnažíme, aby Vám
chutnalo, ale i herna, dětský kou
tek a relaxační zahrada za hospo
dou.
Otevřeno máme 1.6. − 30.9. 2017
každý den od 11.00−23.00 hodin.
„Happy hours“ každý den mezi
15.00–17.00 hod. (vybrané nápoje za zvý
hodněnou cenu).
Přijďte k nám posedět, dejte si něco dobré
ho domácího z naší kuchyně, zahrajte si ku
lečník, šipky, či fotbálek, které jsou Vám
k dispozici zdarma. Děti nechte vyblbnout
na trampolíně, či využijte zahradu za hos
podou pro odpočinek a relaxaci v pohodl
ných křesílkách s dobrým drinkem a třeba
knížkou.
Plánujeme také akce jako grilování či zpí
vané. Jejich termíny vždy vyvěsíme na pla

ká
tovacích
plochách a na fa
cebooku – Restaurace
Hájovna. Tam najdete i polední menu,
které budeme vařit každý den. Máteli zá

jem dostávat polední menu mai
lem, napište nám na naši adresu
hajovnakdyne@gmail.com.
A co jsme pro Vás připravili? Z naší
nabídky vybíráme například: točený
Prazdroj, Gambrinus, Cider a Kofo
lu, domácí limonády i míchané ná
poje. Maxi vepřový řízek smažený
na sádle s domácím salátem a bru
sinkami, domácí hamburger z irské
ho hovězího, smažák z dobrého sýra
s domácí tatarkou, grilovanou krko
vici se špenátovými noky a cibulo
vou trávou, pomalu tažené hovězí se silnou
omáčkou a bramborovou kaší, kuřecí prsíč
ko s houbovým rizotem, domácí masové
škvarky, topinku s pivním sýrem, výbornou
kávu, domácí dezerty a mnoho dalšího.
A to vše za velmi přátelské ceny. Těšíme se
na Vás!
Katka a Miloš Sivákovi

Na období červen až září hledáme brigádníky na výpomoc v restau
raci Hájovna v Kdyni. Uvítáme každého, kdo se umí postavit k práci
čelem a může nám být nápomocen v kuchyni, při úklidu, či obsluze.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na mailu:
hajovnakdyne@gmail.com, či telefonu: 737 207 056

Podél cyklostezky roste alej Vzpomínka na

Miroslava Vilímce

Podél cyklostezky Hluboká – Dobříkov vznikla nová alej! Město Kdyně obdrželo od Krajského
úřadu Plzeňského kraje v rámci projektu „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“ dar v podobě 30 kusů
ovocných stromků původních krajových odrůd.
Stromky byly vysázeny v dubnu podél cyklostezky vedoucí z Hluboké do Dobříkova. Do samotné
ho sázení byla zapojena mateřská škola z Hluboké. Děti přišly první den výsadby s lopatičkami,
aby panu starostovi byly při ruce. Když byla výsadba hotová, každé z dětí si vybralo svůj stromek
a jmenovkou ho označily. Stromek tak dostal jméno a patrona, který by se měl do budoucna o něj
starat. Akce se zdařila, pokud na alej nevyrazí nějaký vandal, bude dominantou této části obce.
Soňa Spěváková

18. května uplynu
lo deset let od
úmrtí profesora
Miroslava Vilímce.
Pan profesor té
měř 50 let vyučo
val jako profesor
Obchodní akade
mie (později stře
dní ekonomické
škole) v Klato
vech. Byl zapále
ným průkopníkem těsnopisu.
Po válce stenografoval u Národního soudu.
Kromě výuky těsnopisu organizoval též soutěže v těsnopise a psaní strojem, Pohár Šumavy či Chodský čakan. V penzijním věku
pak učil až do svých 70 let techniku administrativy na Obchodní akademii v Domažlicích.
Mezi jeho celoživotní zájmy kromě těsnopisu
patřilo cestování, filatelie a sport. V mládí se
aktivně věnoval atletice a běhal na středních
tratích i za plzeňské oddíly. Vychoval mnoho
úspěšných žáků, kteří těsnopis aktivně ve své
práci používali. Byl skromným a milým člověkem, který vždy stál po boku své manželky,
houslistky Ilony Vilímcové a svých dvou hudebně nadaných synů.
(red)
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Plamen patřil Chodské Lhotě Nová knihovna
v Libkově

Letošní ročník hry Plamen vyvrcholil v Horšovském Týně v květnu. Sjely se sem kolektivy
z celého okresu, aby určily okresního vítěze, který postupuje na krajské kolo.
14 kolektivů starších a 10 kolektivů mladších hasičů dalo pořadatelům spolu s protestující technikou zabrat. Vítězi v kategorii starších se stalo družstvo z Chodské Lhoty a mladší kategorii ovládlo
družstvo z Chodova. Soutěže se zúčastnilo družstvo z okrsku Zahořany – kolektiv mladých hasičů
Stanětice, doplněný o mladé hasiče z Oprechtic. První úspěch pro kolektiv bylo obsazení dvou míst
v Požární ochraně očima dětí, druhé příčky v kategorii literárních prací 2 - Zdeňkem Štenglem, a
1. místo, zároveň postupující na krajské kolo, v kategorii digitálních technologií 2 - Kristýnou Nekudovou. Ač většinové zastoupení kolektivu patří do kategorie mladších, musí družstvo startovat
jako starší. I proto děti tvrdě trénovaly a trénink byl odměněn. Vylepšením loňského 14. místa na
letošní 8. místo. Vedoucím, a hlavně dětem, patří velká poklona a přání dalších úspěchů.
Hanka Hoffmannová

V sobotu 6. května se v naší malé obci
konalo slavnostní otevření Místní kni
hovny Libkov, kterého se zúčastnilo 25
občanů včetně mládeže a dětí.
Nejdříve starostka obce a poté i knihov
nice poděkovaly paní Chmelařové za
knihy věnované do fondu knihovny. Čte
nářům jsou dále k dispozici knihy zapůj
čené z Městské knihovny Boženy Něm
cové v Domažlicích. Paní knihovnice na
vrhla, že knihovna, pokud bude zájem,
může sloužit také jako čítárna knih a
místo k setkávání se místních občanů za
dlouhých zimních večerů. Pro zúčastně
né bylo připraveno malé občerstvení,
při kterém mohli zhlédnout promítání
fotografií V. Černé z cesty po Norsku,
která se uskutečnila v červenci 2016.
Knihovnice navrhla, že by bylo možné
podobné přednášky či besedy v rámci
akcí pořádaných knihovnou opakovat,
s čímž přítomní návštěvníci nadšeně
souhlasili. Budeme se tedy těšit na něja
kou další zajímavou akci v naší místní
knihovně. Závěrem krásný citát Johna
Ruskena: „Knihy jsou pro lidi tím, čím
jsou pro ptáky křídla.“
Barbora Černá

Přebor v rybolovné technice
Dne 7. května pořádala místní organiza
ce Českého rybářského svazu Kdyně kraj
ský přebor mládeže v rybolovné technice.
Z kapacitních důvodů se přebor nemohl
uskutečnit na hřišti SK Kdyně, a tak azyl
organizátorům poskytl na svém hřišti fot
balový klub Zahořany, kde se Zahořanští
fotbalisté postarali rovněž o občerstvení
účastníků přeboru a poskytli pořadate
lům nezbytné zázemí.
Přeboru se zúčastnilo 34 mladých rybá
řů ze šesti místních organizací územního
svazu Plzeň. Účastníci byli rozděleni do
šesti kategorií podle věku a pohlaví, a zá
roveň se soutěžilo v kategorii čtyřčlen
ných družstev. Nejlepším družstvem bylo
družstvo Kdyně A, druhé skončilo druž
stvo Nepomuku a na třetím místě skonči
lo družstvo Kladrub. V mladších žácích
zvítězil Jan Dvořák ze Kdyně a mladší žá
kyně vyhrála Lucie Nejdlová rovněž ze
Kdyně. Starší žákyně vyhrála Simona
Krausová z Kladrub a ve starších žácích
zvítězil David Nejdl ze Kdyně. Juniory vy

hráli: Jaromír Kaňka ze Stříbra a Kateři
na Patková ze Kdyně.
Počasí bylo naplánované tiptop, jelikož
těsně po vyhlášení vítězů a ukončení závo
du se obloha zatáhla olivovými mraky a

spustil se déšť. Organizátoři by chtěli rov
něž touto cestou poděkovat Zahořanským
fotbalistům za operativní poskytnutí hřiš
tě a rodičůmpořadatelům za nezištnou
pomoc.
Jiří Patka
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Seniorští studenti promovali v Praze
Konzultační středisko Virtuální univerzity 3. věku funguje v obci
už sedmým rokem a tak se v polovině května mohli jeho studenti
zúčastnit v aule České zemědělské univerzity již druhé promoce.

Ta proběhla klasickým způsobem, krátce po deváté téměř 200
účastníků promoce povstalo, aby vzdalo poctu v talárech přichá
zejícím hodnostářům univerzity. Následovaly krátké proslovy a
předávání Osvědčení o absolutoriu U3V „Svět okolo nás II“, kdy
římská dvojka za názvem celého cyklu znamená druhou promoci
– v Loučimi se to týká 9 studentů. Ti také při přebírání desek
s Osvědčením tutorem povstali a byli jednotlivě představeni celé
mu publiku i profesorům a bylo příjemné slyšet název malé ve
sničky na Domažlicku mezi městy jako jsou Sušice, Beroun, Písek,
Nymburk či Praha 6 – celkem jich bylo 16.
Loučimští pak vyrazili na Kavčí hory, na exkurzi do České televi
ze. Díky spolužákovi autora těchto řádků Janu Beránkovi, takto
dlouholetému vedoucímu produkce Zpravodajství a v senior
ském věku ještě stále aktivnímu spolupracovníku této redakce, si
mohli prohlédnout studia ve výškové budově jakož i prostory, od
kud se vysílají zprávy či dokumenty v klidu a zevrubně, takže do
svých soukromých alb si můžou zařadit fotografie ze studia, od
kud se vysílá planeta YÓ, ze studia Kotle Michaely Jílkové a čtyři
vyvolené dokonce i fotku s hercem Martinem Stránským. A poně
vadž venku byl stále krásný, téměř letní den, absolvovali všichni
ještě návštěvu Vyšehradu.
Zdeněk Huspek

Výšlap na Nový Herštejn
Noc kostelů,
výročí a baroko
Noc kostelů – akce, která vznikla v Rakou
sku s cílem přiblížit společnosti její koře
ny a skutečné hodnoty, se rychle rozšířila
do mnoha zemí Evropy.
Zhruba před 8 lety se k této akci připojila
také kdyňská farnost. A byl to právě kostel
sv. Anny na Tanaberku, který byl takto
zpřístupněn jako první. Letos se tato akce
na Tanaberk vrací. Proč? Sv. Anna si připo
mene 300 let od dostavby a vysvěcení sva
tyně. Chce při ní představit svou pohnutou
historii: významného stavitele, desítky let
(staletí) slavných poutí, ale i ostatní, co už
nebylo slavné, vůbec ne chvályhodné, tím
méně následováníhodné.
První příležitostí, kdy na Tanaberk zajít,
byla právě o Noci kostelů, 9. června. Další
pak (mimo jiné) 30. července, v den Svato
anenské pouti. Obou těchto akcí se ujal
Spolek Tanaberk, původně Občanské
sdružení Tanaberk, který navázal na
předchozí úspěšně osobnosti – zachránce
celého objektu kostela a přilehlého okolí
a počíná si neméně dobře.
V názvu článku je ještě slovo baroko. Ne
náhodou. Kostel je vystavěn v barokním
slohu. I baroko, potažmo celá barokní do
ba, zažívá své obrození. Už předloni byl
kostel na Tanaberku zařazen do progra
mu festivalu „Západočeské baroko“, letos
pak do podobného projektu „Letní barok
ní festival 2017“.
Přijďte se podívat, jste zváni.
Anna Váchalová

Hasiči ve Staněticích pořádali
výšlap na Nový Herštejn u Kdyně.
I přes chladné počasí se šlo pohodovou chůzí s dobrou náladou. Na
konci cesty čekalo teplé a příjemné
občerstvení. Poté jsme si prohlédli
bývalý hrad, který vznikl před
polovinou 14. století, kdy ho založil
Bušek II. z Velhartic. Bušek z Velhartic mladší se stal nejvyšším komořím krále Karla IV. a Jan Neruda
o jejich přátelství píše ve své básni
„Romance o Karlu IV.“ Dnes je to
rozsáhlá zřícenina na zalesněném kopci. Najdeme zde zbytky mohutné obytné věže, kde jsou vidět střílny a dobře znatelný vchod ve výši prvního patra. Dobře patrné jsou pozůstatky vstupní
brány a bašt s hradbami. Částečně se zachovala
i Panenská věž při cestě k bráně. Pověst vypráví,
že Jan Herštejnský, když Bavoři přitáhli před

hrad a on musel přesídlit na tvrz do blízkého
Lomce, nechal do hradní věže zazdít své tři dcery
a všechny svoje poklady. Když bavorské vojsko
hrad dobylo, nikdo si na zazděné dívky nevzpomněl a ty tedy ve vězení zhynuly krutou
smrtí. Věži se od těch dob říkalo Panenská.
Hoffmannová Hanka

Pohádková cesta v Hluboké

Jeden z prvních Dětských dnů proběhl v Hluboké. Děti si užily pohádkovou cestu s krásným vý
hledem do okolí. Zhlédly taneční vystoupení, užily si jízdu na koních, malování obrazu, zpívání
do mikrofonu a nakonec losovaly tombolu.
Jana Vogeltanzová
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Kulturní servis
ČERVEN

l 24. 6. Mezholezy,

vou veteránů od 17 ského železného muže 2017

turnaj ve stolním teni- hodin

l
17. 6. Hluboká,
pouťová taneční zába- se, od 14 hodin
va, hraje RELAX , koupaliště, 19 h
ČERVENEC
l 16.–18. 6. Kdyně,
víkend pro pionýrské
rodiče v Zelené Lhotě
l 23.–25. 6. Kdyně,

sjezd řeky Otavy, PS
Jitřenka Kdyně
l 24. 6. Kdyně,
Rýzmberský guláš
l 24. 6. Kdyně, pou-

tní pochod po české
Svatojakubské cestě z
Plánice do Klatov, odjezd od radnice v 8.30 h
l 24. 6. Všeruby,
pouť na Maxově od 14
hodin mše svatá, hudba a občerstvení

l 30. 7. Všeruby,
mecká mše svatá, v oslavy 300 let Tanakostele sv. Anny na Ta- berku od vystavení
barokního kostela sv.
naberku
l 1. 7. Kdyně, setkáAnny na Tanaberku,
ní česko-bavorských l 21. –23. 7. Kdyně,
kostel zpřístupněn od
muzikantů, park Mu- poutní pochod po české
Svatojakubské 10 do 20 hodin
zea příhraničí, 13 h
cestě
l 29. 6.– 8. 9. Kdy
l 22. 7. Všeruby, po- SRPEN
ně, výstava cínového
chod po Svatojakub- l 20. 8. Kdyně, varnádobí ve výstavním
ské cestě a slavnostní hanní koncert v kostesále Muzea příhraničí
odhalení svatojakub- le sv. Mikuláše, hraje
l 8. 7. Kdyně, Císař- ského kamene před Jaroslav Tůma, od 17
ské slavnosti od 11 kostelem od 13.30 h
hodin
hodin v parku Muzea l 22. 7. Mezholezy,
l 27. 8. Kdyně, depříhraničí
I. Mezholezská letní chová kapela Domažl 15. 7. Libkov, cou- olympiáda od 15 h
ličanka od 14 hodin ,
vání traktorů s vle- l 23. 7. Všeruby, park Muzea příhraničí
kem spojené s výsta- XIX. ročník Všerub- Kdyně
l 16. 7. Všeruby, ně-

Putování za svatým Jakubem
Partnerské česko-bavorské obce Eschlkam, Všeruby, Kdyně a chamská Katolická společnost pro
vzdělávání dospělých organizují společné putování na české Svatojakubské cestě, která navazuje na
německou větev Svatojakubské cesty.
22. dubna a 20. května ušli poutníci již dohromady 33 km na trase Kasejovice – Nepomuk – Plánice. Dnes už je jedno, jestli na cestě pršelo, nebo pražilo sluníčko. Oba pochody za to stály, byly
svým způsobem výjimečné a zanechaly stopu v srdci jakéhokoli poutníka.
Společné putování českých i německých poutníků po Svatojakubské cestě dokazuje, že moto „Stavět mosty se sv. Jakubem“, není jen prázdnou frází, ale že sv. Jakub opravdu spojuje nejen lidi ale i národy. Cesta má pro poutníky z celého světa hlubší duchovní symbol, kdy v tichu půvabné krajiny zapomenou poutníci na starosti všedních dnů a sv. Jakubovi svěří všechna svá trápení a přání.
Vydejte se s námi i vy malebnými končinami Svatojakubské poutní cesty, která směruje poutníky
z celého světa až k samotnému Jakubovu hrobu, do španělského Santiago de Compostela.

Pátek, 21. 7. 2017 – Etapa Klatovy – Koráb – Kdyně
Odjezdy autobusu:
8:00 Eschlkam, 8:15 Všeruby autobusová zastávka, 8:25 Kdyně autobusová
zastávka
Sobota, 22. 7. 2017 – Etapa Kdyně – Všeruby
Odjezdy autobusu:
Bus 1 – 8:00 Eschlkam, 8:15 Všeruby autobusová zastávka
Bus 2 – 8:00 Klatovy autobusová zastávka U Škodovky
Neděle, 23. 7. 2017 – Etapa Všeruby – Eschlkam
Odjezdy autobusů:
Bus 1 – 10:00 Eschlkam
Bus 2 – 9:30 Klatovy autobusová zastávka U Škodovky, 10:00 Kdyně autobusová zastávka
V cíli každé etapy zajištěn kulturní program. Autobusová doprava bude pro
registrované účastníky zajištěna tam i zpět. Registrovat se můžete do 7. července 2017. Zájemci se mohou hlásit v informačních centrech v Klatovech
(tel. 376 347 240, icklatovy@mukt.cz, ve Kdyni (tel. 379 413 555, e-mail:
infocentrum@kdyne.cz), a na úřadu městyse Všeruby (tel. 379 779 233,
podatelna@vseruby.info).
Na akci srdečně zvou partnerské obce Eschlkam–Všeruby–Kdyně
a Klatovy. Podrobné informace na www.kdynsko.cz

Červen 2017
16. a 17. 6. ve 20 h – VŠECHNO
NEBO NIC (ČR)
20. a 21. 6. ve 20 h – ASSASSIN'S
CREED (VB, USA,
Francie, Hong Kong)
23. 6.v 17 h – ZPÍVEJ (USA)
28. 6. ve 20 h – MASARYK (ČR)
30. 6. ve 20 h – MLČENÍ (Mexiko,
Taiwan, USA)

Červenec 2017
1. 7. ve 20 h – MLČENÍ (Mexiko,
Tchajvan)
4. 7. ve 20 h – NA MLÉČNÉ
DRÁZE (Srbsko,
Mexiko, USA)
11. a 12. 7. ve 20 h –
MUZZIKANTI (ČR)
14. a 15. 7. v 17 h – PES RO©KU
(Čína, USA)
18. a 19. 7. ve 20 h – NAPROSTÍ
CIZINCI (Itálie)
21. a 22. 7. ve 20 h – ZABIJÁCI
Z MALOMĚSTA
(Dánsko)
23. 7. – 14. 8. – DOVOLENÁ!
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Stavění máje 2017… v Nové Vsi
Stavění máje je v každé vsi velkou událostí.
V Nové Vsi se o tuto krásnou tradici starají hasiči. Za pomocí traktoru a mnoha lan očištěnou a
vyzdobenou májku vztyčí a upevní do stojanu.
Zní to jednoduše, ale všichni zúčastnění mají
plné ruce práce. Stojí to ale za to. Všichni jim za
překrásnou letošní májku děkujeme.
Dana Sajlerová

Májka v Kolovči
Již tradičně se v Kolovči staví májka. Této akce se opět
každoročně tradičně ujali muži z jednotky dobrovolných
hasičů. Májku zdobily děti ze zdejší základní školy. Od 18
hodin se v předvečer 1. máje sešli před budovou městyse
Koloveč hasiči za přítomnosti veřejnosti, aby se ujali vztyčení májky vysoké skoro 15 metrů. Strom na májku byl
použitý loňský ze zalesněného vrchu Radlice. Špička byla
ovšem nová a na májku nastavená.
Jana Bartáková

Májka Vítovky

Kdyňsko se těší na léto

V pátek 5. května se sešli občané Kolovče na vzpomínkový akt k 72. výročí
osvobození Kolovče americkou armádou a uctění památky padlých v I.
a v II. světové válce.
(jb)

Na letošní lampiónový průvod Novou Vsí si naše děti přinesly neobvyklé
lampióny. I když počasí zrovna nebylo nejlepší, nebály se vyrazit v pláš
těnkách a gumácích. Odměnou byl opečený vuřt s hořčicí.
(ds)

Na výstavě historie motorismu na Kdyňsku v Muzeu příhraničí byly vidět
i takovéto stroje. Čekaly tu na brnířovské setkání.
(vh)

První kolo letošního ročníku Chodské ligy mladých hasičů pod oblač
nou oblohou s chvílemi prosvítajícím sluníčkem v Loučimi. Přijelo 13
družstev.
(zh)

Na start třináctého ročníku cyklovýletu Na kole z Čech do Bavor se letos
postavilo 95 účastníků. S trasou je seznámil starosta Kdyně Jan Löffel
mann (zprava).
(vh)

Ve Kdyni přibyla nová sportovní atrakce – skatepark a hřiště pro street
workout. Okamžitě si našly své příznivce.
(red)

