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Kdyňsko v jarním čase

Na karnevalu v Chodské Lhotě si zařádily také Markétka Baxová a její ka
marádka Emma Velíšková z Černíkova. Nejen je, ale i ostatní děti barvička
mi vyzdobily jejich maminky Anna Baxová a Klára Velíšková.
V. Hálek

Kdyně – Všeruby – Eschlkam. Toto spojení tří měst není pro místní obyva
tele vůbec cizí nebo snad dokonce nové, ostatně dokazuje to fakt, že právě
letos oslavíme 25 let společné českoněmecké spolupráce. Foto z lednové
ho setkání zástupců Kdyně, Všerub, Eschlkamu a Loučimi na kdyňské
radnici.
Věra Říhová, více str. 2

Pro vepřové hody Zemědělského obchodního družstva Mrákov v Koutě na
Šumavě opět využilo společenský stan MAS Český les. Výrobky ocenil i
tamní starosta Bohuš Havlovic. Na snímku s ekonomkou ZOD Mrákov
Marií Schořovou (zleva) a Sylvou Heidlerovou z MAS Český les. V. Hálek

Devět členů SDH Loučim v sobotu 9. března za deštivého počasí vyrazilo
trochu uklidit náves, to jest naložit a odvézt hromádky listí, pokácet uschlý
strom, zlikvidovat listí na hřišti, u Jána říznout uschlé větve památných
lip… popsat to zabere tři řádky, udělat ale celé dopoledne. Zdeněk Huspek
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30 let poutí do Neukirchenu
Letos si připomeneme 30 let poutí
z Chodska a Klatovska do Neukirche
nu beim Heiligen Blut. Pouť se bude
konat ve středu 1. května a začne
shromážděním účastníků na náměstí
před Poutním museem v Neukirche
nu. V 9. 30 hod se bude konat průvod
obcí za doprovodu chodské muziky
ke kostelu. Od 10.00 hodin bude ná
sledovat mše svatá.
Pouti v letošním jubilejním roce
přislíbil účast také pan biskup Tomáš
Holub. Po skončení mše bude pro
všechny účastníky připravené občer
stvení v klášterní zahradě. Na pouť
budou vypravené také autobusy. Pro
účastníky z Kdyňska bude autobus

vyjíždět v 8.00 hodin z Loučimi (auto
busová zastávka), v 8. 10 z Pocinovic
(náves u kostela), v 8. 20 z Chodské
Lhoty (autobusová zastávka u obecní
ho úřadu), v 8.30 z Hluboké (autobu
sová zastávka), v 8.40 ze Kdyně (u ki
na) a dále pak v 8.50 ze Všerub (auto
busová zastávka). Autobus je zdarma.
Vítaní jsou také účastníci v chod
ském kroji.
Pouť se koná ve spolupráci s Řím
skokatolickou farností Domažlice a
Kdyně, Dobrovolným svazkem obcí
Kdyňsko, obcí Loučim, Katolickým
svazem žen Neukirchen b. Hl. Blut,
farností a městysem Neukirchen be
im Hl. Blut.
Jana Dirriglová

Obec Chodská Lhota hledá provozovatele
prodejny smíšeného zboží.
Podmínkou pronájmu je prodej základních potravin.
Více informací obdržíte na OÚ CHODSKÁ LHOTA
a na tel. čísle 379 798 264

Zavzpomínali na putování
Obrázky doplněné vyprávěním z otevření části Svatojakubské cesty z Klatov do bavorského Eschlkamu promítl 28. února třicítce nejen místních návštěvníků Josef Altmann
z eschlkamského turistického centra, jenž je velkým propagátorem putování k hrobu
svatého Jakuba ve španělském městě Santiago de Compostela. Akce proběhla ve dnech
21. – 23. července 2017 ve třech etapách kolem tehdy nově osazených milníků s charakteristickou mušlí ukazující směr cesty. Na celkem 150 fotografiích zdokumentoval Altmann cestu z Klatov na Koráb, při níž posvětili milník na katastru obce Loučim u Modlína a před horskou chatou Koráb, dále pak druhou etapu z Korábu přes Kdyni do Všerub,
jíž se zúčastnil jako poutník i jako světící pamětního kamene v Klatovech a ve Všerubech
biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub. Na obrázcích ze třetí etapy pak byly záběry z cesty od hranice do kostela sv. Jakuba v Eschlkamu. Komentář k fotografiím překládala starostka Loučimi Jana Dirriglová.
„V loňském roce jsme si zopakovali závěrečnou etapu obráceně a šli jsme z Eschlkamu
do Všerub,“ řekl na závěr Altmann, „letos bych rád pozval všechny na další etapu ze Všerub do Kdyně 30. června.“
Z. Huspek

Přednášku si přišlo poslechnout 30 návštěvníků.
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25 let českoněmeckého
partnerství
Kdyně – Všeruby – Eschlkam. Toto spojení
tří měst není pro místní obyvatele vůbec
cizí nebo snad dokonce nové, ostatně do
kazuje to fakt, že právě letos oslavíme 25
let společné českoněmecké spolupráce.
Za 25 let se toho událo opravdu hodně a
cílem tohoto článku není přesný seznam
realizovaných projektů, ale spíše celkový
pohled na českoněmecké vztahy a jejich
přínos.
Spolupráce těchto tří měst se vždy nesla
v přátelském duchu, o což se zasloužili
zejména jejich představitelé a další
spolupracovníci – za poslední roky budu
jmenovat Josefa Kammermeiera – staro
stu města Eschlkam, Jana Löffelmanna –
dřívějšího starostu města Kdyně, Ludmi
lu Rousovou – dřívější starostku městyse
Všeruby, Janu Dirriglovou – starostku ob
ce Loučim a Václava Bernarda – nynější
ho starostu městyse Všeruby. Význam
ným, neli vůbec nejvýznamnějším, pojít
kem této letité spolupráce je však Josef
Altmann, vedoucí turistického centra
v Eschlkamu. Právě za ním stojí řada
úspěšných výletů, vycházek, zájezdů ale
i nejrůznějších akcí, kde se čeští i němečtí
občané vždy scházeli a bavili se navzdory
jazykové bariéře. S tímto českoněmec
kým partnerstvím je silně spjata také
Svatojakubská cesta, která všemi par
tnerskými městy prochází a po jejíž trase
se čeští i němečtí občané společně již ně
kolikrát vydali. Rozhodli jsme se proto po
ní vydat i letos vstříc oslavám čtvrtstoletí
českoněmecké spolupráce.
Vyrazíme v neděli, 30. června 2019 ze
Všerub až do Kdyně, kde se v kostele sva
tého Mikuláše bude konat českoněmecká
mše svatá. Na kdyňském náměstí bude
pak, stejně jako před pětadvaceti lety,
připraven další program – nebude chybět
hudba, jídlo, pití a samozřejmě hlavně
přátelská atmosféra, která toto českoně
mecké partnerství již od jeho prvopočát
ku provází a věříme, že i nadále provázet
bude.
Ing. Věra Říhová
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Bleskový šachový turnaj
V sobotu 23. března proběhl ve Kdyni už XXXVII. ročník bleskového šachového tur
naje „O pohár města Kdyně“. Na startu letošního ročníku, který se konal netradičně
ve společenské místnosti SČZ, se už tradičně sešla velmi silná a vyrovnaná konku
rence, takže se bylo na co těšit.
Hrálo se systémem
každý s každým a do
sedmého kola to bylo
podle pořekadla „kaž
dý chvilku tahá pilku“,
a tak bylo hned pět
kandidátů na celkové
vítězství. V dalším prů
běhu se urputně bojo
valo o každý bod, ale
už se také začaly hro
madit chyby, pramení
cí z narůstající únavy.
Definitivně však roz
hodla dvě poslední ko
la. Do té doby vedoucí
domácí hráč Zdeněk Tochor dvakrát prohrál a na konečné první místo se trochu pře
kvapivě dostal tachovský hráč Jaroslav Vácha, který tak Pohár města Kdyně vyhrál
poprvé. Druhý skončil s bodovým odstupem favorit turnaje, přeštický Jiří Hájek, tře
tí skončil jeho přeštický spoluhráč Ivo Muk a na domácího hráče Zdeňka Tochora
zbyla nepopulární bramborová medaile. Celý turnaj proběhl i přes komplikace v na
prosté pohodě, ke které opět přispěla i netradiční osvěžovna „U Odtažného šachu“ a
hlavně chuť zúčastněných si prostě jen tak zahrát. Za to, že tato akce mohla existovat
i letos, patří dík sponzorům, kteří opět nezklamali a opět věnovali ceny: MěÚ Kdyně,
Dřevařským potřebám Jany Tochorové ze Kdyně, Apexu Kdyně, Strojírnám Kohout,
Lehmer engineering, s.r.o., Bowling Baru Kdyně a Kdyniu Kdyně.
Pavla Hrubá

Děkuji
Oušku
Jsem maminkou čtyřletého syna
s kombinovaným postižením a chtěla
bych touto cestou poděkovat za poskytované sociálně aktivační služby centru
OUŠKO.
Matoušek již rok navštěvuje 1x týdně
prostory centra v Masarykově ulici ve
Kdyni, kde s Bc. Lenkou Ticháčkovou,
DiS. a Bc. Evou Krumlovou pracuje na
zlepšení psychomotorického vývoje. Do
Ouška se vždy moc těší.
Velice oceňuji rodičovská fóra pořádaná v centru a velké díky i za poradenskou
pomoc s legislativou a popovídání si
s krásným lidským přístupem.
Zuzana Hrůzová

Přádelny slaví
7. května by oslavila Přádelna ve
Kdyni své 250. výročí. V tento
den kdyňskou přádelnu prodali
Stadionové vídeňskému obchodníkovi Jakubu Matyáši Schmidtovi. V souvislosti s tím se připravuje na měsíce září a říjen výstava
v Muzeum příhraničí a ples, který
proběhne v sobotu 5. října 2019.
TIC Kdyně prosí všechny bývalé
zaměstnance přádelen o fotografie a památné předměty k zapůjčení na výstavu k 250. výročí založení přádelen ve Kdyni. Lze
osobně předávat v Muzeu příhraničí mezi 13 – 16 hodinou. Výstava se bude konat v měsících září
– říjen. Vše bude zaevidováno
a v pořádku vráceno.

Darujte recepty našich babiček!
V TIC Kdyně je k dostání neobvyklá kuchařka:

CHUŤ A VŮNĚ DOMOVA
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Kdyňsko
potrápila
vichřice
V polovině března Kdyni a Kdyň
sko potrápila silná vichřice, která
neváhala lámat stromy, ničit stře
chy a poškozovat jakýkoliv další
majetek, který jí přišel do cesty.
Škodní události se bohužel nevy
hnuly ani samotnému městu Kdy
ně a jeho spádovým obcím. Silné
poryvy větru se nejvíce podepsaly
na stromech nad chatovou oblastí
Hájovna, kde hrozilo vážné nebez
pečí škody na životě, zdraví i ma
jetku. Vzrostlé smrky vítr bohužel
polámal tak nešťastně, že nemohly
být ihned pokáceny a bylo nutné
vyčkat na odborný zásah ze strany
HZS Plzeňského kraje, jehož pro
vedení trvalo téměř dva dny. Celá
řada škod byla způsobena i na
kdyňském hřbitově, kde se na
stromech podepsal již letošní těž
ký sníh, stejně jako na tújích u ma
teřské školy v Dělnické ulici.
Vedení města proto i v této sou
vislosti oslovilo specialisty na za
hradní architekturu a ošetřování
stromů, se kterými řeší nejenom
situaci na hřbitově, ale také podo
bu parků na náměstí. Ve spoluprá
ci s arboristy je rovněž zpracová
vána pasportizace zeleně, díky
které dojde k postupnému ošetře
ní a obnově stromů nejen ve měs
tě, ale i ve spádových obcích.
Pasportizace by do budoucna
měla zamezit právě takovým ško
dám, jakým čelíme nyní – po břez
nové vichřici. Postupné systema
tické ošetřování stromů bude zna
menat zejména více bezpečí pro
občany, kultivovanější prostředí a
hlavně méně nákladů na likvidaci
případných škod. Již v letošním ro
ce bude provedeno odborné arbo
ristické ošetření stromů na kou
pališti Hájovna, pro které je již
zpracován projekt.
Oskar Hamrus,
starosta města Kdyně
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Zavedení mýta je rána pod pás
Ministerstvo dopravy chce od ledna 2020 zpoplatnit někte
ré silnice I. tříd. Města a obce, nacházející se podél komuni
kací bez plánovaného mýta, se bouří. Domnívají se, že kamio
ny začnou nové placené úseky hromadně objíždět.
To by mělo za následek neúměrné zvýšení dopravní zátěže
na komunikacích nižších tříd a nezpoplatněných „jedniček“,
které budou dopravci využívat ve snaze objíždět zpoplatněné
úseky. Toto zvýšení v podobě nájezdu tranzitní nákladní do
pravy zhorší bezpečnost občanů, zatíží životní prostředí a ne
gativně ovlivní kvalitu života v dotčených obcích.
Příklad městyse Všeruby: Podél průtahu II/184 se nachází
rodinné i obytné domy, drobné provozovny, přímo je zde situ
ovaná oboustranná autobusová zastávka, objekty občanské
vybavenosti, hasičská zbrojnice, bývalá celnice, nyní využíva
ná jako bytový dům, v blízkosti se nachází rovněž budova
pošty, restaurace, obecní úřad, základní a mateřská škola,
kulturní dům, dětské hřiště, městská knihovna a muzeum.
„Již dnes je kamionová doprava, pohybující se po II/184 a vedoucí
k hraničnímu přechodu Všeruby – Eschlkam, nesnesitelná. Proč má
me trpět ještě více v důsledku něčeho, co navíc nepřinese kýžený
efekt. I z pohledu výnosů je otázkou, zda zavedení mýta na 900 km
silnic I. tříd bude mít vůbec nějaký přínos do státní pokladny. Fixní
náklady na provoz budou stejné jako v případě výběru mýta na dál
nicích, přitom poplatek za km je mnohonásobně nižší (zhruba třeti
nový – směrnice EU)“, uvádí starosta městyse Všeruby Václav Ber
nard.
V případě zavedení mýta v Plzeňském kraji dle předložené
ho návrhu se většina tranzitní dopravy stáhne ze zpoplatně
ných silic I/26 Plzeň – Folmava a I/20 Plzeň – Č. Budějovice
na nezpoplatněné I/27 a I/22 Plzeň – Přeštice – Klatovy –
Kdyně – Domažlice. Jeden pravděpodobný scénář za všechny:
Polský kamion jedoucí po D5 směr SRN téměř jistě sjede za
Plzní na silnici I/27 bez mýta, bude pokračovat přes Přeštice,
v Klatovech odbočí na nezpoplatněnou silnici I/22 a nakonec
pak po II/184 na hraniční přechod Všeruby – Eschlkam a ta
kových budou tisíce. Bylo to nutné?
„V tomto konkrétním případě se stát zachoval velmi nehospodár
ně, když se rozhodl, že vyhodí zcela funkční a bezproblémový sys
tém, ke kterému navíc vlastnil veškeré
klíče. Navíc Kapsch ještě před vypsáním
výběrového řízení nabídl státu veškeré
knowhow včetně proškoleného a za
běhnutého personálu a licence potřebné
k provozu. Stát tak mohl tento systém
provozovat minimálně dalších 10 let.
Stávající mýtný systém je navíc již dnes
upraven pro jednotné evropské mýto.
Smysl rozšíření mýta by dávalo zavedení
mýta na zhruba 200 km silnic I. tříd, kte
ré suplují chybějící dálniční síť“, míní
starosta městyse Všeruby Václav Ber
nard (STAN).
Bude mít mýto ekonomický efekt?
Zavedení mýta se s největší prav
děpodobností úplně mine účinkem.
Nedojde ani k naplnění usnesení
vlády České republiky č. 1000 ze
dne 7. 11. 2016, protože výnosy ne
pokryjí náklady na rozšíření mýtné
ho systému a jeho následný provoz.

Navíc ani nemůže být řeč o jakékoli regulatorní funkci, proto
že dojde k extrémnímu zatěžování jiných vedlejších komuni
kací. Starostové a nezávislý (STAN) se na jednání krajského
výboru jednoznačně postavili za zrušení výběru mýtného na
I/20 a I/26 (resp. stanovení nulové sazby mýta) a vyslovili
tak podporu městům a obcím, které by od 1. 1. 2020 čekalo
doslova „peklo“. Jako krajní řešení, v případě zpoplatnění
I/20 a I/26, se nabízí zavedení mýta na části I/27 a I/22.
„Zpoplatnění dalších silnic je sice proti naší politice a přesvědčení,
ale v tomto případě by šlo o cestu menšího zla. Pro řidiče kamionů
by už nebylo tak jednoznačné sjet na I/27 a pokračovat po I/22 a
objíždět placené úseky I/26 a I/20. Tento návrh však s sebou nese
i zvýšení nákladů na regionální dopravu, a to včetně autobusové do
pravy. Je to ale jediné opatření, jak se dostat do stavu před zavede
ním zpoplatnění. Naše preference jsou však jasné – nastavení nulo
vé sazby“, uzavřel starosta městyse Všeruby Václav Bernard (STAN).
Chceme komplexní systémové řešení
„Prosazovali jsme, aby v Plzeňském kraji nebyly zpoplatněny
žádné silnice I. třídy. Toto stanovisko podpořil i Dopravní výbor
Plzeňského kraje. Pokud by stát chtěl řešit problém nákladní do
pravy systémově, stanovil by, že tranzitní nákladní vozidlakamio
ny smí jezdit pouze po dálnicích a silnicích I. třídy, případně na vy
braných silnicích II. třídy a na těch budou platit mýto. Na žádné ji
né silnice by tranzitní kamiony jezdit nesměly. Je to logické, protože
většina silnic 2. a 3 třídy není na takovou zátěž stavěna a průjezd
po nich nadměrně zatěžuje občany. Satelitní systém výběru mýta
takové řešení umožňuje“, říká Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro
oblast dopravy.
Aktuálně k tématu
Předsedkyně Rady AK ČR jednala v dané věci s ministrem
dopravy i s předsedou vlády a dohodla se s nimi, že kraje při
praví přesný přehled úseků silnic I. třídy na svém území, kte
ré budou chtít zpoplatnit, a kde bude naopak nulová sazba
mýta. Proto se obrátila na hejtmany všech krajů, aby projed
nali problematiku zpoplatnění úseků s dotčenými obcemi
v daném kraji a dali svá souhrnná stanoviska v termínu do 2.
dubna 2019. Téma mýtného bylo předmětem jednání Rady
AK ČR dne 11. 4. 2019 v Plzni. Václav Bernard, městys Všeruby
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Listopad 89 i z pohledu voleb do Evropy
V letošním roce si připomínáme jednak tři
desetiletí od listopadové revoluce v a přesně polovinu tohoto času od chvíle, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie.
K prvnímu z uvedených výročí připravil Plzeňský kraj
ve spolupráci s mnohými
městy, obcemi a paměťovými institucemi celou řadu
setkání, akcí a koncertů.
25. března se konalo setkání v multifunkčních prostorech Plzeňského DEPO
2015, kam byli pozváni
mnozí z těch, kteří v našem
kraji v listopadu 1989
i před ním našli jako první
odvahu postavit se proti
tehdejšímu mocenskému
aparátu. Setkání se uskutečnilo se symbolickým názvem „Pod měsícem“ se světelnou instalací, neboť v červenvovém měsíci
si také připomeneme první přistání člověka na měsíci v rámci projektu Apollo 11. Na
setkání byly také prezentovány hlavní kulturní akce pořádané k výročí 30 let od sametové revoluce. Jednou z nich bude i výstava kdyňské badatelky a spisovatelky
Václavy Jandečkové „Akce Kámen“ na panelech před budovou Krajského úřadu Plzeňského kraje. V současné době je tato výstava otevřena v Modré hvězdě ve Kdyni.
Zahájení výstavy v Plzni proběhne 3. květ-

na a od 7. května pak bude otevřena v hlavní budově Studijní a vědecké knihovny
Plzeňského kraje. Počítá se také, že tato výstava bude prezentována i v historických
prostorech Senátu. Mám radost z toho, že i samotné
město Kdyně s finanční podporou Plzeňského kraje připravuje projekt Sametové
Kdyňsko...po 30 letech. Cílem je vzpomenout na zlomové události listopadu
1989, a to i z pohledu místních událostí. V rámci několika akcí vystoupí skupina
„Veteráni studené války“
(Vítkovo kvarteto) a také
Plzeňská filharmonie, která
společně s Pražským filharmonickým sborem uvede 8. listopadu
v rámci abonentního cyklu KPH Kdyně Devátou symfonii Ludwiga van Beethovena
s Ódou na radost. Tento koncert bude mít
den předtím premiéru v Plzni. V ostatních
městech kraje nezazní. Devátá symfonie se
zapsala do historie i před třiceti lety, kdy
Česká filharmonie pod vedením Václava
Neumanna za přítomnosti Václava Havla
významným způsobem podpořila sametovou revoluci. Dnes jsou Beethovenovy tóny
Ódy na radost evropskou hymnou. Pamatuji si živě na okamžiky našeho vstupu do Evropské unie. Jako tehdejší zástupce Plzeň-

ského kraje jsem o půlnoci v Železné Rudě
na hranici symbolicky propojil společně
s bavorskými a německými představiteli
Českou republiku s Evropskou unií. O den
později se konala velká slavnost na dalším
hraničním přechodu Železná nedaleko Bělé nad Radbuzou.
Dnes tyto okamžiky vnímáme s větším odstupem. Členství naší republiky v Evropské
unii nám ekonomicky výrazně pomohlo.
Česká republika by při jiném scénáři sotva
mohla uspět. To neznamená, že máme souhlasit se vším, co především z Evropské komise pochází. Byl jsem v březnu na tradičním jednání představitelů parlamentů Evropské unie v Bruselu a je evidentní, že každá země hájí své zájmy. I my to tak musíme
činit. Ať již ve spolupráci s Visegrádskou
čtyřkou nebo dalšími, nám velikostně i zájmově podobnými zeměmi. Proto je důležité, jací naši zástupci v Evropském parlamentu zasednou. Měli by to být lidé odvážní, jazykově vybavení se snahou prosazovat
to, co je v zájmu naší republiky. O tom rozhodneme 24. a 25. května. Neúčastí v těchto
volbách bychom pouze předali rozhodnutí
jiným.
Ing. Vadislav Vilímec, senátor

Naši akordeonisté soutěžili v Německu
Tradičně se akordeonisté ze ZUŠ Kdyně účastnili Mezinárodní akordeonové soutěže v německém Klingenthalu nazvané Kleine Tage der harmonika, která se konala v první polovině března. Město Klingenthal je
známé výrobou tradičních akordeonů.
Na 47. ročníku soutěže se sešly děti z různých koutů České republiky
a z některých spolkových zemí Německa, aby změřily své síly ve hře na
akordeon. Letošního ročníku se zúčastnilo 55 soutěžících a soutěžilo se
v šesti kategoriích v sólové a komorní hře. Tato soutěž má vysokou úroveň, a tak účast na ní není opravdu jednoduchá. Soutěž probíhala dva
dny ve dvou soutěžních sálech a výkony jednotlivých soutěžících hodnotila pětičlenná porota. Kromě povinných skladeb, které jsou pro
jednotlivé kategorie dané, hrají žáci repertoár, který jim vybírá jejich
vyučující.
Naši ZUŠ a náš region reprezentoval podruhé devítiletý Jan Matějka,
který hrál mezi nejmladšími dětmi v kategorii 1a (do 10 let) a získal 5.
místo. Jeho starší sestra Hana Matějková se soutěže zúčastnila již po
osmé a soutěžila v kategorii 2 (13-15 let). Svým vynikajícím a velice přesvědčivým výkonem si v tvrdé konkurenci vybojovala 1. místo, za což jí
patří velká gratulace.
Poděkování si jistě zaslouží nejen samotní žáci za vynikající vý
sledky a reprezentaci kdyňské školy, ale i jejich učitelka Petra Kříž
ková, která je na soutěže připravovala. Druhé poděkování patří ta
ké profesorce Jarmile Vlachové za její cenné rady a pedagogické ve
dení Hany Matějkové.
Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon
V pátek 22. února se konalo okresní kolo Ministerské soutěže ve hře
na akordeon. Domažlický okres reprezentovalo pět žáků ze ZUŠ Kdy-

ně, každý soutěžil ve své kategorii. V 0. kategorii (do 9let) soutěžila
Anežka Kaufnerová, v I. kategorii (do 10 let) Jan Matějka, v III. kategorii (do 12 let) Zdeněk Patka, ve IV. kategorii (do 13 let) Jiří Matějka
a v VII. kategorii (do 16 let) soutěžila Hana Matějková.
Soutěž se konala v Základní umělecké škole J. S. Bacha v Dobřanech.
Do krajského kola postoupili z našeho okresu tři žáci. V krajském kole
se setkají s postupujícími z ostatních okresů Plzeňského kraje.
ZUŠ Kdyně
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Valná hromada okrsku

Úspěšné jednání valné hromady ukončilo občerstvení a společné fotografování.
V sobotu 2. února odpoledne se v restau
raci pana Matějky konala valná hromada
okrsku č. 10 za účasti 24 zástupců sboru
dobrovolných hasičů Pocinovic, Chodské
Lhoty, Dobříkova, Smržovic, Libkova a Lou
čimi včetně starostek Loučimi Jany Dirrig
lové, Libkova Barbory Černé, Pocinovic Ma
rie Homolkové a starostů Chodské Lhoty
Miroslava Jägera a Kdyně Oskara Hamruse.
Zprávu o činnosti okrsku přednesl jeho
velitel Josef Šváb, o dění v Okresním sdru
žení hasičů pohovořil Václav Ponocný st.,
který oznámil své rozhodnutí skončit ve
funkci ve sdružení, kde pracuje nepřetržitě
od roku 1985. V diskusi dostaly slovo sta
rostky i starostové a zmiňovali nejčastěji
významnou roli dobrovolných hasičů v čin
nosti obcí. Zástupci jednotlivých sborů pak

Zápis do školy
Zápis do ZŠ Prapořiště je v úterý 16. 4.
2019 od 11.00 do 16.00 hod.
Ve škole je individuální přístup k žá
kům, menší počet žáků, výuka v malých
skupinách, mnoho akcí pro žáky v prů
běhu roku, školní družina pro všechny
žáky, školní klub, zájmové kroužky,
kvalitní stravování.
Informace na www.skolapraporiste.cz,
na FB školy, kontaktovat můžete ředi
tele školy na tel. čísle 379 73 12 45,
osobně i s dětmi se můžete zastavit
kdykoliv.
Škola je alternativou v porovnání
s většími školami, žáci mají výborné
výsledky, dokáží se chovat, jsou zvlád
nutí. Prvky montessori školy, levnější
než soukromé školy, zdravý mix toho
dobrého.

www.kdynsko.cz
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Historie Pocinovic
V podvečerních hodinách 5. a 12. března
se uskutečnilo na OÚ v Pocinovicích za velké
účasti místních občanů promítání historických fotografií obce Pocinovice.
Bylo k vidění kolem tisícovky fotografií
rozdělených do různých tematických celků
např. masopust, ochotnické divadlo, dožínky, domy v obci, Junák, Sokol, osvobození
obce 1945, odvody na vojnu, zemědělství a
mnoho dalších. Promítání se mohlo uskutečnit díky panu Václavovi Svobodovi bývalému starostovi obce, který s velkou pečlivostí fotografie shromáždil, zpracoval a občanům promítl. Starší občané zavzpomínali
a mladší generace se dozvěděla něco z historie obce.
Marie Homolková, starostka

krátce promluvili o hlavních událostech ve
svých sborech a zároveň oznámili termíny
akcí, pořádaných v letošním roce.
Dát dohromady termínový kalendář by
lo ostatně jedním z hlavních bodů tohoto
setkání, protože všechny zmíněné obce
jsou známé svojí aktivitou nejen v činnosti
hasičské, ale také kulturní i pracovní.
Starosta Kdyně Hamrus pak řekl: „Okrsek
je v okrese hodnocený jako nejaktivnější a
budeme se jistě snažit, aby tomu tak bylo
i nadále.“
Spokojený s jednáním byl také starosta
okrsku Leon Stavovčík: „Poprvé v historii
se našeho jednání zúčastnili všichni
starostové v údolí kolem řeky Andělice,
což svědčí o dobré spolupráci vedení obcí
a hasičů.“
Zdeněk Huspek

Sběr a svoz obuvi v infocentru končí
Služby města Kdyně, s. r. o., oznamují, že v souvislosti se změnou pro−
vozovatele TIC Kdyně ukončují sběr a svoz poškozené obuvi. Proto žá−
dají zákazníky, aby si své věci neprodleně vyzvedli.
Děkujeme za pochopení.

Maroko v Nové Vsi z první ruky
Třetí březnovou neděli si pro naše občany
připravila Lenka Hudcová cestopisnou přednášku o Maroku, které navštívila společně se
svou sestrou a maminkou. Podnikly několik
často až adrenalinových výšlapů pohořím Vysokého Atlasu a navštívily i zajímavá města,
z nichž je nejznámější královské město Marakesh. Na tamním tržišti si vyzkoušely vázat
šátky a zjistily, že pro místní prodávající je
smlouvání velikou zábavou a můžete se dostat až na třetinu původní ceny. Kromě prohlížení fotografií z nádherných míst jsme měli možnost Maroko i „ochutnat“. Během přednášky se podávali dva druhy marockého čaje:
ranní zelený čaj s mátou a pak večerní čaj ze směsi bylinek. Ochutnali jsme granátové jablko,
olivy a prohlédli si dovezené suvenýry. Velice zajímavé byly obrázky kreslené citronovou vodou, dobarvované indigem a šafránem.
Děkujeme Lence Hudcové za krásný cestovatelský zážitek a těšíme se na její další vyprávění.
V říjnu nás zve na putování po Madeiře.
Foto Lenka Hudcová, text Markéta Zemková
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V Kolovči 3x plesali

Myslivecký ples tradičně otvírá nový rok a plesovou sezónu. Pořádá ho myslivecký spolek SLUKA
Koloveč. V tomto roce to byl již jejich devátý. Úderem 20. hodiny se rozezněly myslivecké fanfáry.
Sportovní ples v Kolovči uspořádali fotbalisté TJ Slavoj Koloveč. Úvodního slova se jako
vždy ujali Pavel Kruml ml. a Miloslav Duchoň. Velkým překvapením bylo hlášení: „Vážení
přátelé, je mi milou povinností přivítat na sportovním bále Kolovečskou partičku, se svě
toznámou skladbou Moskau od skupiny LOS ROTOPEDOS. A připravte se, jde o světovou
premiéru tohoto seskupení.“ Za hudebního doprovodu začalo impozantní taneční vystou
pení šesti mladíků, kteří velice překvapili
kostýmy a výkonem. Vystoupením tak poba
vili, že ho ještě jednou museli zopakovat.

Ples městyse Koloveč uzavřel plesovou sezónu
v Kolovči. Zahájení provedl starosta Kolovče
pan Václav Pergl. Překvapením večera byla
basmanská a ohňová show.

J. Bartáková, foto P. Dolejš
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Víte, že...
l
Svůj bál uspořádali loučimští
dobrovolní hasiči 26. ledna a stejně
jako ty předchozí se i tento nadmí
ru vydařil? Sál byl plný včetně výčepu,
k tanci hrála Kolovanka Zdeňka Tre
fance, nechybělo předtančení v podání
Modern Dance studia Klatovy, jejichž
kankán je proslavený v okolí, návštěv
níci měli možnost vyhrát z 223 cen
tomboly, z nichž nejhodnotnější byla
vysokotlaká myčka nejen na auta
Wap, retrorádio, kufr anebo audio
mikrosystém… dostalo se na všechny a
pokud někdo nevyhrál, určitě odcházel
s dobrou náladou, podpořenou nejen
alkoholem, protože v Loučimi se na
hasičském bálu bavit umí! Z. Huspek
l 30. dubna od 12 hodin se poprvé
v letošním roce otevře hospůdka
a věž zříceniny hradu Rýzmberk?
l V Koutě už zase hodovali? Sdruže
ní nezávislých kandidátů pořádalo 8.
ročník Koutských vepřových hodů na
Střelnici v Koutě na Šumavě. Kompletní
sortiment zabijačkových specialit zajis
tilo Zemědělské obchodní družstvo
Mrákov. „Točilo se koutské pivo a každý
příchozí dostal na zahřátí svařené vín
ko zdarma,“ referovala H. Klimentová
l Obec, která provádí výběrové ří
zení na pozice úředníků nebo
i ostatních zaměstnanců obecních
úřadů či organizačních složek obce,
může zpracovávat osobní údaje zá
jemců i bez jejich souhlasu?
l

V Den učitelů 28. března si při
pomněli narození Jana Amose Ko
menského „učitele národů“ také ve
Kdyni? Současní pedagogové Masary
kovy základní školy nezapomněli na
své bývalé kolegy a pozvali je k vskut
ku milému setkání. Vynikající atmosfé
ru s vynikajícím pohoštěním pro ně za
jistili ve vlastní režii. Obsluhy se kromě
jiných ujaly členky učitelského sboru
Hanka Bušková a Lenka Vostárková.

l

Zástupci města Kdyně – Oskar
Hamrus a Věra Říhová, přijali 30.
března pozvání na mezinárodní
sympozium apiterapie v Mariboru
s podtitulem „Po stopách Dr. Filipa
Terče“. Tento den je zároveň světovým
dnem apiterapie a datem narození sa
motného Filipa Terče, prapořišťského
rodáka, který je považován za průkop
níka moderní apiterapie.
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Nová Ves v pohybu

Po Vánocích jsme se sešli ve společenské místnosti obecního úřadu. Nápad začít v naší vsi
pravidelně cvičit vznikl již před svátky, po Novém roce jsme se na to tedy vrhli. Nejde jen
o to zhubnout, ale dostat se do fyzické kondice, zpevnit tělo. Tento druh intervalového
tréninku již u nás funguje 3 měsíce a velice mě těší, že všichni, kteří začali, cvičí doposud.
Je vidět, že se nepřišli jenom podívat, ale myslí cvičení opravdu vážně. Scházíme se pravidelně 2x v týdnu a naše řady se postupně rozrůstají. Bohužel jsme omezeni velikostí společenské místnosti, ale v letních měsících při příznivém počasí plánujeme cvičit venku. Zbývá jen popřát všem výdrž, výsledky se brzy dostaví.
Foto i text M. Hudec

640 let Libkova
Setkání rodáků a přátel připravuje u pří
ležitosti 640. výročí první písemné zmínky
o Libkovu zastupitelstvo obce na sobotu 25.
května. Účastníci si současně připomenou sté
výročí zasazení Lípy svobody. V programu se
vystřídají děti ZŠ Pocinovice, národopisný soubor z Mrákova, vystoupení si připravují i ženy
ze Sokola Loučim. Podvečerem bude provázet
jihočeská dechovka Libkovanka. Začátek je
v 16 hod. a občerstvení je zajištěno. Na oslavě
bude k dostání i nová publikace Kapitoly z dějin obce Libkov (1379-2019), kterou připravil
známý historik Zdeněk Procházka.
(hk)

Kdyňskem opět projede mezinárodní

Rallye historických
automobilů
aneb 42. Internationale
Rallye Wiesbaden
Kdyní automobily projedou v pátek 10. května 2019 kolem 15:00 hod. na trase Kdyně (Koráb) – Němčice – Oprechtice. Startující posádky
rallye absolvují za neomezeného silničního
provozu s povinností dodržovat v ČR platné
dopravní zákony a vyhlášky.
Stanovená průměrná rychlost, sledovaná organizátory rallye, nepřekračuje 50 km/hod.
V letošním roce se předpokládá start cca 40
posádek.
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A zase ty traktory
V sobotu 11. května se jinak krásná a poklidná
brnířovská náves opět zcela zaplní starými traktory, auty a motorkami při „8. setkání starých
traktorů a veteránů v Brnířově“. Za těch sedm
úspěšných ročníků se brnířovské setkání stalo
jedno z největších a nejpopulárnějších v republice. Přesáhli jsme magické číslo přes 200 vystavených exponátů. První roky jsme začínali s brnířovským JOHN DEERE r.v. 1946, LANZ BULDOG
r.v. 1936, FARMAL r.v. 1948 a ŠKODA-30. A každý
další rok přibyly: traktory „SVOBODA“ se zajímavou historií, unikátní tříkolka DK-5 r.v. 1935,
ŠKODA HT 18 r.v.1927, pojízdná pásová pila r.v.
1915 a v loňském roce „Dřevěný traktor“ r.v.
1913. I letos máme přislíbenou účast našeho
známého sběratele z Vysočiny (SVOBODA DK-5,
ŠKODA HT-18), který právě v této době finišuje
na dokončení renovace traktoru „PUJMAN“ r.v.
1936. Mezi veterány bude jistě nejzajímavější exponát - víceúčelový vůz „ŠKODA TREKKA“
r.v.1968, která se vyráběla v létech 1966-1972 a
bylo vyrobeno na 3000 ks. Tento vůz vznikl na
upraveném podvozku a s mechanickými komponenty modelu ŠKODA OCTAVIA – Super (AZNP
Mladá Boleslav). Model vyráběný v pěti verzích a
šitý na míru novozélandskému trhu byl úspěšně
vyvážen i do Austrálie a Vietnamu. Také ukázka
zemědělské techniky z dob našich babiček se
nám každoročně rozrůstá. Letos bychom chtěli
pohánět jednu z mlátiček starým elektromotorem (v bedně na kolečkách).
Přijďte k nám do Brnířova 11. května. Výstava
začíná v 10:00, spanilé jízdy jedou od 14:00 hod.
Pořadatelům hodně síly a hlavně: „Nebe bez
mráčku“.
Za SDH Brnířov Mirek Beneš

Rybáři lovili ceny
V neděli 3. března pořádala místní organizace Českého rybářského
svazu Kdyně krajský halový přebor
mládeže v rybolovné technice. Závody se konaly tradičně ve sportovní hale při Masarykovo základní
škole ve Kdyni. Samotný závod začal v 9:00 hodin. Účastníky přivítal
vedoucí mládeže MO Kdyně Václav
Váchal. Pro všechny připravily rodiny kdyňských závodníků občerstvení, za což jim patří velké poděkování.
Soutěžilo se v disciplínách arenberg a skish, kdy závodníci každou
disciplínu absolvovali dvakrát, maximální počet dosažitelných bodů
byl 400. Závodníci byli rozděleni do
pěti kategorií: mladší žáci, mladší
žákyně, starší žáci, starší žákyně a Rybářské družstvo Kdyně B.
junioři (ky). V kategorii družstev se
Svoboda z Horšovského Týna. V kategorii
soutěžilo o putovní pohár, kdy do soutěže bylo družstev bylo pořadí Kdyně A, Nepomuk A
zapsáno osm družstev. První místo v kategorii a Kdyně B.
mladších žáků obsadil Pavel Potfaj z Tachova a
Při závěrečném vyhodnocení první tři závoprvní místo v kategorii mladších žákyň získala dníci v každé kategorii obdrželi medaili a
Lucie Nejdlová ze Kdyně. V kategorii starších všichni závodníci věcné rybářské ceny zakoužáků zvítězil Jakub Schleiss ze Kdyně nejlep- pené do soutěže z prostředků Západočeského
ším výkonem dne 370 bodů a první místo územního svazu Plzeň a byli odměněni balíčky
v kategorii starších žákyň získala Nina Hynčí- věnovanými plzeňskou firmou Rybářské poková z Nýrska. Kategorii dorostu vyhrál Eman třeby „U Habakuka“.
JzP
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MDŽ aneb MÁME DOBRÉ
ŽENY v Chodské Lhotě

Zastupitelstvo obce Zahořany společně s SPOZ uspořádaly v místním kulturním
domě oslavu MDŽ pro všechny ženy ze spádových obcí. Pro přítomné babičky, maminky a dívenky byl v tento den připraven kulturní program, o který se postaraly děti
z místní MŠ, ale i kapela Dupalka, která hrála až do podvečerních hodin. Ženy si odnesly
květinu a bylo pro ně připraveno dobré občerstvení o které se postarala paní Vondrovicová z Bořic.
Hana Hoffmannová

V Libkově a v Úsilově
Sbor dobrovolných hasičů Libkov ve spolupráci s obcí uspořádali tento rok pro ženy
opět oslavu MDŽ. Akce se uskutečnila 9. 3.
2019 od 18.00 hod. v sále hospody Libkov.
Večer započal děkovným proslovem starosty hasičů, na který dále navázala i starostka
obce, věnovaný hlavně ženám za to, že jsou a
také za jejich celoroční pomoc při organizaci
všech akcí. Asi třiceti přítomným ženám poté
starosta hasičů předal květiny a následovala
káva s občerstvením.
Oslavu doprovázela celý večer hudební
skupina Relax, díky níž bylo o zábavu postaráno. Někteří si radostně prozpěvovali známé
písničky, jiní u příjemné hudby debatovali
o nejrůznějších věcech, ale většina trávila večer na parketu a doslova protančila střevíce.
Lucie Mlezivová

MDŽ uspořádal OÚ v Chodské Lhotě
v sobotu 9. března v místní sokolovně od
15.30 hodin. Zúčastnilo se na 80 žen. Kulturní program zahájili „Mateřáčci“ s velmi
hezkým tanečním vystoupením. Žáci ZUŠ
Kdyně spolu s vyučujícími připravili ženám
nádherný kulturní zážitek a od všech žen
na závěr obdrželi velký potlesk. Ve volné
zábavě rozdal pan starosta obce s některými zastupiteli a hasiči ženám květiny, uvařili kávu a přidali pocinovické koláče. Ženy
děkujeme, neboť i při této akci se potvrdilo,
že v Chodské Lhotě máme dobré ženy.
Ing. M. Jäger, foto J. Nunvář

Obec Úsilov uspořádala oslavu MDŽ. K tanci a poslechu hrál pan Trefanec se ženou. Vystoupil zde
také taneční soubor z Klatov pod vedením p. Lízancové. Ženy dostaly karafiát a malé občerstvení.
Dle vyjádření přítomných žen, některé přišly i s mužským doprovodem, se oslava velmi líbila.
Miroslav Sláma, starosta obce.
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Mrákovští sportovci hodnotili
V pátek 22. února se na své výroční val
né hromadě na pergole sportovního areá
lu sešli členové a příznivci TJ Sokol Mrá
kov, aby zhodnotili uplynulé období.
Podrobnou zprávu o činnosti přednesl
předseda tělovýchovné jednoty pan Jaroslav
Stýskal. V ní zhodnotil uplynulé období a nastínil hlavní priority na rok 2019. Zmínil, že TJ
Sokol Mrákov má v současnosti 280 členů,
kteří jsou organizováni v oddílech kopané,
odbíjené, nohejbalu, ZRTV a tenisu.
Zvláštní a samostatnou část tvoří členo
vé Fanklubu Sokola Mrákov. Činnost jednoty
řídí jedenáctičlenný výbor. Jeho členové se
scházejí v užším složení každé pondělí, kdy organizují činnost jednotlivých oddílů a údržbu
a využití sportovního areálu, který v průběhu
roku využívají nejen sportovci, ale také žáci
místní základní školy, hasiči nebo Chodský
soubor, a na jehož údržbu vynakládá jednota
každoročně nemalé finanční prostředky. Při té
příležitosti vyzdvihl J. Stýskal spolupráci
s mrákovskou obcí. Díky ní byly renovovány
chodníky u hlavní budovy a vybudováno nové
parkoviště. Dále J. Stýskal poděkoval všem
sponzorům a zástupcům firem, kteří sport
v Mrákově finančně a materiálně podporují,
i všem zástupcům místních složek společenského a kulturního života za spolupráci.
Ve zprávě o hospodaření, kterou přednesl
MUDr. Josef Kohout, zaznělo, že se na činnost
tělovýchovné jednoty v loňském roce podařilo zajistit více než jeden milion korun. J. Kohout vyzdvihl, že se rozpočet podařilo udržet
jako vyrovnaný a že se s podobnými příjmy a
výdaji počítá i pro rok letošní. Dále zdůraznil,
že uplynulý rok byl velmi úspěšný i v oblasti
dotační politiky. Tělovýchovné jednotě se díky podaným žádostem o dotace podařilo získat více než 500.000 Kč, a to z programů
MŠMT, FAČR, KÚ Plzeňského kraje a z příspěvku obce Mrákov. Díky tomu mohla být
uskutečněna i nejvýznamnější investiční akce,
a to rekonstrukce antukových kurtů. V diskusi zástupci jednotlivých oddílů zhodnotili
uplynulý rok.
Rozsáhlou zprávu o činnosti oddílu ko
pané přednesl její sekretář pan Petr Konop.
Konstatoval, že fotbalový oddíl, největší oddíl
tělovýchovné jednoty, má v současnosti 205
aktivních členů, přičemž více než jednu polovinu tvoří mrákovská fotbalová mládež. Pod
hlavičkou Sokola Mrákov nastupuje pravidelně ke svým mistrovským utkáním osm týmů,
z toho pět v okresních soutěžích (mladší pří-

pravka, starší přípravka, mladší žáci A, B a Btým mužů) a tři v soutěžích krajských (starší
žáci, dorost a A-tým mužů). Tím se fotbalový
oddíl řadí mezi jeden z největších fotbalových
oddílů na okrese Domažlice.
Zvláště pak na práci s mládežnickou základnou jsou v Mrákově pyšní. Poděkování a
ocenění za obětavou práci patří všem trenérům, kteří se o rozvoj mladých fotbalistů starají, ale i rodičům, kteří s trenéry na rozvoji
svých talentovaných dětí spolupracují. V tomto duchu je zapotřebí zmínit i velmi těsnou
spolupráci s místní základní školou, kde je
sport jednou z hlavních priorit. Tréninkovou
píli, chuť a nasazení začínají mladí mrákovští
fotbalisté přetavovat i do výsledků, kdy po
podzimní části mladší žáci A a starší žáci vedou své soutěže. Příkladně tyto kategorie během roku také reprezentují fotbalový oddíl na
turnajích, odkud pravidelně vozí poháry a
medaile. Nejvýznamnějším turnajem mladších žáků je Pohár hejtmana Plzeňského kraje, který se hraje v několika kolech po celém
kraji. V loňském roce se Mrákovští probojovali až do čtvrtfinále. Velkým turnajem organizovaným v domácím prostředí je turnaj
ALSET cup, který se letos bude konat již popáté. Velkou reklamu mrákovskému fotbalu
udělali kluci loni v červnu v Praze, kde na turnaji Bohemia soccer cup Praha obsadili 2.
místo, a prosincový halový turnaj ve Stodě
dokonce vyhráli. Úspěšní byli také starší žáci,
kteří vyhráli halový turnaj v Tlučné, a dorostenci, kteří nenašli přemožitele na turnaji
v Klatovech a také jej vyhráli.
Pro oba dospělé týmy A-tým a B-tým je
společné to, že v nich nastupují převážně
místní odchovanci a navzájem se společně s
talentovanými dorostenci doplňují tak, aby
oba týmy hrály ve svých soutěžích důstojnou
roli. Potvrzením správnosti klubové filozofie
je fakt, že se A-tým stal již pravidelným účastníkem krajských soutěží a i když v uplynulé
sezoně sestoupil z 1. A třídy, tak v letošním
ročníku opět atakuje horní část tabulky v 1. B
třídě. B-mužstvo mužů se zabydlelo v nejvyšší
okresní soutěži - II. třídě a do jarní části soutěže bude vstupovat z pátého místa.
Držet krok se svými mladšími kolegy z fotbalového oddílu se marně snaží i ti nejstarší,
to jest členové staré gardy Sokola Mrákov.
Ti bohužel sehráli jen jediné přátelské utkání,
a to v německém Lobensteinu. V červnu však
plánují utkání se starou gardou pražské Bohemky.

Nohejbalisté Sokola Mrákov zažívají v současnosti poněkud útlumové období. Hlavně díky zdravotním potížím všeho druhu se jejich
dříve velmi aktivní parta kamarádů zúžila na
pár nejvěrnějších, kteří to nevzdávají a chodí
„kopááát mlíč“ do místní tělocvičny alespoň jedenkrát týdně s pevnou vírou, že bude líp.
Oddíl odbíjené Sokola Mrákov v současné době reprezentuje jeden tým žen, hrající
okresní přebor. V uplynulé sezoně skončily
mrákovské volejbalistky na čtvrtém místě a
v půlce letošní sezony jsou zatím třetí. Společně s volejbalisty trénují jedenkrát týdně
v místní tělocvičně. Volejbalový oddíl tradičně
organizuje Velikonoční turnaj pro ženy a pro
své členy velmi oblíbený turnaj smíšených
trojiček. Hráčky volejbalového oddílu se také
podílí na vedení kroužku volejbalových nadějí, který působí na místní základní škole.
Oddíl ZRTV čítající 19 členek se schází
ke svým cvičením dvakrát týdně. Ženy cvičí
v pondělí jednu hodinu na velkých míčích a
v úterý jednu hodinu taneční aerobik nebo
step aerobik. Členky mrákovského ZRTV sice
žádných sportovních výsledků nedosahují,
ale o to více cvičí pro radost z pohybu.
Nejmladším a zároveň nejméně počet
ným oddílem TJ Sokol Mrákov je tenisový
oddíl. Mrákovští tenisté hodnotí uplynulé období jako úspěšné. Podařilo se zachránit účast
ve II. třídě neregistrovaných tenistů okresu
Domažlice, kdy z osmi týmů obsadili šesté
místo. Už se těší na jaro, kdy zahájí sezonu na
nově zrekonstruovaných antukových kurtech.
Poděkování za svoji činnost si vysloužil
i Fanklub Sokola Mrákov, jehož členové jsou
vidět hlavně při domácích fotbalových zápasech, kdy vybírají vstupné a získávají tím do
pokladny tělovýchovné jednoty nemalé finanční prostředky. Oceněna byla i aktivita pana Václava Andrleho, který pro tělovýchovnou jednotu zajišťuje autobusovou dopravu.
A velký dík také patří paní Jiřině Hranáčové,
která s manželem provozuje občerstvení na
zdejší pergole. Z výčtu předešlých aktivit je
patrné, že mrákovští sportovci nezahálí. Jen
díky práci obětavých lidí, kteří se ve svém volném čase organizování sportu v Mrákově věnují, díky těsné spolupráci s obecním úřadem
a místními složkami, sponzorům a fanouškům je organizované sportování v Mrákově
tak populární. Dlouhodobým cílem všech zainteresovaných je udržet takto nastavený
trend co nejdéle.
Za TJ Sokol Mrákov Vladimír Duffek
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Unikátní výstava modelů

Vernisáž navštívil i bývalý starosta Jan Löffelmann (zprava).

Vlastimil Hálek

Jsou to již tři roky, když jsem v březnu 2016 uskutečnil nápad a přání mojí přítelkyně Leony Jarolímkové, abych vystavil svoji sbírku plastikových modelů letadel a vojenské techniky v Muzeu příhraničí Kdyně. Oslovil jsem své kamarády, o kterých jsem věděl, že se taky věnují
modelařině, zda by chtěli své modely ukázat. Nakonec se výstavy zúčastnili modeláři ze Kdyně, Domažlic, Horšovského Týna a Klatovska.
Po krátkém, leč intenzivním domlouvání s kolegy modeláři jsme
v těchto dnech, od 4. dubna do 31. května 2019 v sále Muzea příhraničí Kdyně připravili druhou výstavu plastikových modelů.
K vidění jsou modely letadel, vojenské techniky, automobilů a figurek. Návštěvníci se budou moci nejen podívat, ale budou mít také
možnost seznámit se u několika modelů i se stručnou historií jejich
předloh.
Tímto Vás za všechny zúčastněné modeláře zvu na tuto výstavu a
doufám, že se bude líbit aspoň tak, jako ta v roce 2016. Josef Fidrant

V roce 2016 byl schválen dokument „Strategie rozvoje DSO Kdyňsko 2016–2022“. Protože se nacházíme zhruba v polovině doby, na kterou
byla strategie zaměřena, je třeba provést její aktualizaci. Navíc k přehodnocování priorit a zacílení dotačních titulů dochází také na celostátní
úrovni. Zásobník projektů zveřejněný ve strategii jsme poslali každé obci, aby vyřadila již realizované akce a doplnila vlastní projektové záměry nejméně na další tři roky. Nejedná se o závazný výčet, ale o postupné kroky k naplnění vize rozvoje obce. Pokud ještě členská obec nemá
zpracovaný vlastní program rozvoje , který se stále častěji stává podmínkou získání dotace, může doložit strategii DSO Kdyňsko schválenou ve
svém zastupitelstvu.
Vlastimil Hálek, CSS DSO Kdyňsko

V souvislosti s přípravou expozice v domě č. p. 89 ve Starokdyňské ulici
(tzv. dům v kožichu) věnované životu Boženy Němcové a ukázce dobového bydlení prosíme občany o spolupráci při sběru exponátů – zejména dobového nábytku, jakéhokoliv vybavení a zařízení domácnosti. Kromě nábytku a nádobí či kuchyňského vybavení do expozice potřebujeme také
textil – např. záclony, ubrusy, přikrývky, dále pak obrazy, květináče, úklidové pomůcky a další věci související s běžným chodem domácnosti 18. a
19. století. Při přípravě nové expozice vedení města úzce spolupracuje
s PhDr. Věrou Kubovou, která je do života a díla Boženy Němcové zasvěcena více než kdokoliv jiný. Paní Kubová se na zástupce města na začátku roku obrátila se svým nápadem k možnému využití „domu v kožichu“, který
členové Rady města Kdyně s nadšením přijali a spolu s ní dále rozvíjejí
myšlenku možné podoby nové expozice, která bude mít nejen vzdělávací
charakter, ale bude jistě významným přínosem pro turistický ruch na
Kdyňsku.
Exponáty, které budete ochotni poskytnout, můžete přinést přímo do
budovy radnice MěÚ Kdyně, příp. se obrátit na tel. číslo 702 241 118.
Všichni dárci či občané, kteří exponáty zapůjčí, budou v expozici jmenovitě uvedeni.
Ing. Věra Říhová

Listopad 89
V souvislosti s přípravou výstavy k 30letému výročí Sametové revoluce
s názvem „Sametové Kdyňsko …po 30 letech“ prosíme občany o zapůjčení
jakýchkoliv materiálů vztahujících se k tomuto období – fotografie, videonahrávky, články z novin, časopisu, poznámky, přepisy dokumentů, apod.
Materiály k zápůjčce můžete předat přímo na podatelně MěÚ Kdyně.
Za ochotu a pomoc s přípravou výstavy občanům děkujeme.

Turistické informační centrum: od května do září od 9.00 do 17.00 hod.,
E-mail: infocentrum@kdyne.cz, tel.: 379 413 555
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Přeshraniční spolupráce regionů v Evropě
Začátkem března se uskutečnil v Bruselu
dialog pro vybrané aktéry přeshraniční spolupráce z oblasti komunální politiky, vysokých
škol, svazů a spolků z Bavorska a Čech.
Nejen státy, ale i regiony, mají v Evropské
unii svoji vlastní instituci – Evropský výbor
regionů, což je poradní instituce, prostřednictvím níž mají regiony, města a obce možnost vyjadřovat se k návrhům právních předpisů EU a docílit tím respektování postojů
a potřeb místních a regionálních orgánů.
Vzhledem ke vzrůstajícímu významu přibývají různorodé nabídky přeshraniční spolupráce mezi sousedními i vzdálenějšími regiony. Příhraniční spolupráce, kterou známe
z našeho regionu,, zabíhá nejen do oblastní
samosprávy, dopravy, cestovního ruchu, ale
i do oblasti výzkumu a inovace. Cílem je udržitelný rozvoj tohoto společného prostoru. Příhraniční oblasti v sobě nesou velký potenciál
pro spolupráci a Evropská komise podporuje
tuto kooperaci různými fondy a finančními
programy. Také na tuto otázku se zaměřil dialog, který se uskutečnil ve dnech 4.–5. března

v Bruselu. Organizátorem akce byla Nadace hraničního krizového záchranného střediska
Hannse Seidela, jejímž posláním je vzdělávání první pomoci a policie. Velmi zajímavá byla
a služba veřejnosti v duchu demokracie, mí- oblast výzkumu a inovací – na tomto poli se
ru a rozvoje. Nadace Hannse Seidela iniciova- EU snaží o synergii výzkumů a o diskusi s vela i plně financovala toto setkání.
řejností, která se týká především etické
K několika pozvaným hostům z regionu Pl- stránky a dalšího využití výsledků výzkumu
zeňského kraje a bavorské Horní Falce z obla- v praxi.
sti státní správy a samosprávy, akademické
V průběhu programu jsme měli možnost
i neziskové, kteří dostali příležitost k účasti diskutovat s několika vysoce postavenými
na tomto dialogu, patřila také starostka Jana zástupci Evropského výboru regionů, EvropDirriglová jako zástupce malých obcí, a dále ské komise a Evropského parlamentu.
pak místostarosta města Domažlice Stanislav
Jana Dirriglová
Antoš jako zástupce měst.
Záměrem setkání byl dialog
Zapojte se do tvorby
o možnostech přeshraniční spolupráce v celém spektru napříč různýstrategických dokumentů
mi úrovněmi veřejného života od
pro školství
komunální úrovně, přes sféru svazů,
vysokých škol, policie až po nejvyšší
Místní akční skupina Český les, z. s., pokračuje
články Evropské unie a zároveň prov tvorbě Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II.
pojení koncových uživatelů evropNa dokumentu aktivně spolupracuje všech padesát
ských dotací s tvůrci evropských
základních a mateřských škol Domažlicka. Již zformuprogramů a fondů.
lovaly konkrétní aktivity, kterými se budou rámcově
Diskutováno bylo také téma přeszabývat následujících patnáct měsíců. K dokumentu
Akční plán na období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2020 má
možnost se vyjádřit široká veřejnost. K dispozici je na
webových stránkách projektu: http://map.masceskyles.cz/map-ii/vystupy-projektu/
Připomínky prosím posílejte do 24. dubna 2019 na
adresu map.masceskyles@email.cz nebo sdělte osobV Zahořanech se bude pomáhat dobré věci. 22. června letošního roku ovládne fotbalový
ně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na
areál v Zahořanech benefiční akce na podporu dětí z hematoonkologického oddělení FN
adrese Chodské náměstí 75.
Plzeň. Cílem je uspořádat akci, kterou se dostane do povědomí lidí, co problematika dětské
nemoci obnáší. Zároveň získá nemalé finanční prostředky, které dětem pomůžou v léčbě.
V rámci celodenního programu se můžete těšit na sportovní výkony hasičských týmů z celé České republiky. Přijedou známé tváře i osobnosti, jak ze světa sportu, tak i kultury. Pro
děti připravujeme ve spolupráci se skauty bohatý program plný soutěží, her a atrakcí. Budou si také moci vyzkoušet skákací hrady, něco si vyrobit v tvořivých dílnách a domů si odnést spoustu cen a zážitků. Velkým lákadlem pro návštěvníky všech věkových kategorii budou autogramiády sportovních hvězd. Zatím prozradíme jen
účast české reprezentantky v běhu na lyžích a účastnice poslední olympiády Kateřiny Razýmové. Také se můžete těšit na hokejisty HC Škoda Plzeň. Další účastníky postupně zveřejníme na našich sociálních sítích a webových stránkách. Dále budete mít možnost vidět ukázky jednotek integrovaného záchranného systému s prohlídkami nejnovější techniky,
ukázky psovodů PČR, práci
policie a hasičů. O zábavu se
postarají moderátoři akce a
celá řada účinkujících. Těšit se
můžete také na koncerty hudebních skupin, taneční vystoupení a ohnivou show. Zveme všechny, co se chtějí skvěle
bavit a užít si společný den
s dětmi. Přijďte si nechat podepsat svého oblíbeného sportovce, zatancovat, zazpívat a
nebo nás jen třeba podpořit.
Jídla a pití bude dost a vstupné
je dobrovolné. Na závěr už
zbývá jen poděkovat všem našim sponzorům a partnerům,
bez kterých bychom akci tohoto rozsahu nemohli uskutečnit, a nám všem popřát krásné
počasí, ať se akce povede a my
můžeme udělat v Plzni dětem
co největší radost.
David Vencel

Haima Cup 2019
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Masopusty na Kdyňsku

V Chodské Lhotě vyšel průvod trochu netradičně od hasičárny a zúčastnilo
se ho 27 masek zastoupených např. rojem včel i s včelařem, něžnou vílou,
námořníky, Mankou a Rumcajsem, pašou a dalšími pěknými maskami. Prů
vodu trvalo přes čtyři hodiny než za doprovodu místního rozhlasu, neboť
na poslední chvíli odřekla muzika, obešel ves a obveselil spoustu občanů
Lhoty.
Ing. M. Jäger, foto J. Nunvář

Nebylo tomu ani jinak v obci Hříchovice a
Stanětice. Několik let tyto dvě vesničky spo
lečně udržují tradici masopustního veselí.
Hana Hoffmannová

I přes nepřízeň počasí se na masopustní sobotu sešlo 17 masek, které za
bujarého veselí a v doprovodu harmoniky prošly obcí Nová Ves.

V Loučimi se po společném fotografování za
doprovodu Pošumavské muziky všichni vydali
na svoji každoroční cestu po Loučimi, aby po
tom pokračovali do Nové Vísky a Libkova, kde
odpoledne zakončili maškarním bálem. To
vše uspořádala TJ Sokol.
Zdeněk Huspek

Na brnířovské návsi za všeobecného veselí s doprovodem pana harmoniká
ře obešel masopustní průvod náves. Přišla ho doprovodit celá řada diváků.
Zpívalo se, tančilo, jedlo, pilo. Bavil se každý, kdo přišel.
Věra Jandová

Početná skupina nápaditých a vtipných masek se sešla
v sokolovně v Prapořištích a za hudebního doprovodu
harmonikáře se vydala na dlouhou a veselou cestu obcí.
Ivana Kramlová, Veronika Hanáková)

Organizaci průvodu zajistila obec Pocinovice. I přes to, že nyní v obci probí
hají stavební práce a silnice jsou ve velmi „rozpracovaném stavu“ neodradi
lo to aktéry průvodu.
Marie Homolková

Členky oddílu rekreačního sportu při TJ Koloveč pořádaly kolovečský masopustní průvod. Tradičně začala veselice žádostí medvěda o povolení masopus
tního reje a předáním symbolického klíče od našeho městečka. Místostarosta Petr Hájek žádosti vyhověl, předal klíč, dekret a vládu do půlnoci. Nechyběl
doprovodný alegorický vůz, kde probíhalo tradiční napájení. Vezl i Masopusta s šibenicí. Cíl byl u rybníka, kde medvěd přečetl výčet různých darebačin
a škod, které během roku Masopust napáchal. Za to byl odsouzen k oběšení.
Jana Bartáková, Pavel Dolejš
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Kulturní servis
DUBEN
l 12. 4. Koloveč, prodejní velikonoční výstava (velikonoční výzdoba

a dekorace) v KD Koloveč, od 12–18 hodin

l 15. 5. Kdyně, den seniorů s Petrovickou Sedmičkou
l 15. 5. Prapořiště, zápis do MŠ od 14:00–16:30 hodin
l 17. 5. Kdyně, divadlo H. Týn (knihovna, sálek)

l 12. 4. Kdyně, 2. koncert KPH

l 18. 5. Kdyně, rýzmberský večírek

l 13. 4. Kdyně, muzikál Kolofantí (sokolovna)

l 18. 5. Chodská Lhota, pochod „CHODSKÁ BŮTA“ , od 10 hodin, OÚ

l 13. 4. Kdyně, velikonoční výtvarná dílna (PS Jitřenka, 14 – 16 hodin)

l 18. 5. Koloveč, ples ZŠ Koloveč v KD Koloveč s kapelou ASFALT, začá-

l 13. 4. Kout na Šumavě, bazárek dětského oblečení, v sokolovně, od

10 hodin
l 14. 4. Kdyně, Lenka Filipová (MKS + Mamut Agency, sokolovna)
l 14. 4. Nová Ves, „Velikonoční tvoření“

tek od 17 hodin
l 25. 5. Kdyně, skejtové závody (Jakub Iha)
l 25. 5. Libkov, oslavy založení obce - 640 let, 100. výročí zasazení

Lípy svobody, od 16 00 hodin

(pro děti), od 14 hodin, na OÚ
l 16. 4. Prapořiště, zápis do ZŠ Prapořiště od 11 - 16 hodin (kontakt

na ředitele 379 731 245, osobně i s dětmi kdykoliv)
l 18. 4. Kdyně, velikonoční posezení pro seniory (pečovatelská služ-

ba, MKS)
l 20. 4. Hluboká, velikonoční pohoda v KD Hluboká od 15 hodin, po-

řádá SDH Hluboká
l 20. 4. Kdyně, velikonoční divadlo pro děti a rodiče (kino, MKS)
l 21. 4. Kdyně, filmový večírek s filmem Bohemian Rhapsody
l 23. 4. Kdyně, Miroslav Donutil (sokolovna)
l 26. 4. Kdyně, koncert ZUŠ, MKS
l 27. 4. Kdyně, slet čarodějnic (PS Safír, náměstí)
l 27. 4. Kout na Šumavě, pouťová zábava od 20 hodin
l 28. 4. Kdyně, divadlo „Příbuzné si člověk nevybírá“ ( kino)
l 30. 4. Kdyně, zdobení Májky
l 30. 4. Hluboká, slet čarodějnic a skřítků, koupaliště v Hluboké
l 30. 4. Brnířov, stavění májky a opékání prasátka pod májkou od 17

hodin na návsi

KVĚTEN
l 3. 5. Koloveč, pietní akt – uctění památky příslušníků armády USA -

osvoboditelů Kolovče a spoluobčanů, kteří padli v I. a II. sv. válce
u příležitosti oslavy Dne vítězství, začátek od 13:30 hodin
l 3. 5. Kdyně, slavnosti osvobození
l 4. 5. Kdyně, koncert ZUŠ (sokolovna)
l 6. 5. Kdyně, cestovatelská přednáška Argentina (knihovna)
l 7. 5. Nová Ves, opékání buřtíků + lampionový průvod, sraz v 18:30

hodin u kapličky
l 10. 5. Kdyně, 3. koncert KPH
l 11. 5. Kdyně, pochod „Za Kdyni štíhlejší“ (KČT, Škarmanka –

Rýzmberk)
l 11. 5. Nová Ves, jarní vycházka do Spáňova
l 11. 5. Černíkov, jarní pochod „Co je za humny? – aneb 10 jarních km“
l 11. 5. Brnířov, 8. setkání starých traktorů a veteránů – od 11 hodin

na návsi
l 11. 5. Koloveč, muzikálové představení divadelního spolku „Kolo-

fantí“ - „Zbývá příběh náš“ v KD Koloveč, začátek od 19 hodin
l 12. 5. Koloveč, Den matek, společenské setkání s živou hudbou

J. GUSTA a kulturním programem v KD Koloveč, začátek od 15 hodin
l 13. 5. Kdyně, senior bez nehod (divadelní kampaň za zdraví osob

v provozu, kino)

ČERVEN
l 1. 6. Hluboká, „Memoriál Františka Voráče“, na koupališti
l 1. 6. Hluboká, okrsková soutěž v požárním sportu na koupališti
l 1. 6. Koloveč, dětský den v parku u ZŠ, začátek od 14 hodin
l 1. 6. Kdyně, „Pohádkový les“ (PS Safír, Škarman)
l 1. 6. Chodská Lhota, „Pohádkový les“ se spoustou pohádkových by-

tostí. Start pohádkové trasy je od 14 - 15:30 hodin na obecním úřadě
l 8. 6. Kdyně, 50 let PS Safír (PS Safír, nová kavárna)
l 8. 6. Nová Ves, dětský den + opékání buřtíků
l 8. 6. Černíkov, oslavy založení obce, 640 let
l 8. 6. Zahořany, hasičská soutěž okrsku Zahořany, začátek v 13 ho-

din, fotbalové hřiště
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Kdyňsko v době maškarád

V Chodské Lhotě vyrazili na bál rovnou v pyžamech, možná proto, aby
cesta zpět do postelí byla co nejrychlejší.

Letos poprvé uspořádala obec Nová Ves maškarní diskotéku pro děti. I přes
první ročník se sešlo celkem osm dětí, pro které byla připraveno mnoho her,
ve kterých nikdo nebyl poraženým.
(mš, šk)

Děkujeme všem účastníkům kulturní soboty 23. 2. v Chodské Lhotě, ať už
malým na dětském maškarním, tak i těm větším a starším na pyžamo
vém bále. Přejeme krásné jaro a těšíme se na příští ročník.
Za organizátory Veronika Pechová

Dětský maškarní ples v Prapořišti pořádají společně Skautské středisko
Lípa Prapořiště a Sokol Prapořiště.
(skp)

Dětský maškarní karneval v Brnířově. Vyzdobený sál obecního úřadu se za
plnil pestrou škálou masek.
Věra Jandová

V Kolovči už léta připravují dětský maškarní karneval členky TJ Slavoj,
oddíl rekreačního sportu.
Jana Bartáková, Pavel Dolejš

V Mezholezích se dětské maškarní odpoledne plné soutěží a zábavy konalo
23. února. Zúčastnilo se 25 dětí a všichni jsme si to moc užili.
(ev)

