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Na letošní rok připadá 70. výročí konce
druhé světové války.
Každé kulaté výročí tohoto historického
předělu poutá velkou pozornost občanů
zvláště v jihozápadních Čechách.
Dny osvobození jsou zde každoročně skutečně slaveny jako svátky svobody již proto,
že v předlistopadových letech se oficiálně
o skutečných událostech z doby osvobození
nemluvilo. Naopak jakékoli spontánní projevy vděčnosti skutečným osvoboditelům byly
postihovány. Přesto se dařilo zástupcům
amerického velvyslanectví například v Kolovči za účasti občanů položit květiny
k památníku.
Počínaje rokem 1990 probíhají v mnoha
místech našeho regionu oslavy osvobození
důstojně za účasti zástupců amerického velvyslanectví a v posledních letech i historických konvojů. Ty dodávají těmto oslavám
mimořádnou atmosféru.
Pokračování str. 3
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Koupaliště Hájovna se už připravuje na letní sezonu. U čištění nádrže a odstranění řas a nánosů
bahna pravidelně asistují kdyňští dobrovolní hasiči.
Foto Marek Zachariáš

Patnáctý dětský maškarní bál se konal v Libkově. Děti, pro něž se tyto bály začaly pořádat, dnes už
samy pomáhají s jejich organizací. Tentokrát se jich z Libkova a z okolí zúčastnilo třicet dva. Byly
připraveny soutěže a hry, a tak si každý domů odnášel mnoho pěkných zážitků a drobných dárků.
Barbora Černá
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Masopustní veselí si na Kdyňsku užívali
všichni a hodně. Ze snímků, které jste nám
poslali, těžko určit, do které vesnice, která
maškara patří. Ovšem tento vášnivý polibek je
z Pocinovic a vztahuje se k článku na str. 4.

VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
MAS Český les ve spolupráci se SOŠ a SOU Sušice a SŠ Bor nabízí vzdělávací kurzy pro dospělé, které byly připraveny v rámci projektu
„Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji“, podpořeného z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Týmem lektorů ze SOŠ a SOU Sušice a SŠ Bor byly připraveny výukové materiály pro teoretickou i praktickou část níže uvedených vzdělávacích
kurzů:
Cestovní ruch
1. Základy podnikání a finanční
gramotnosti v cestovním ruchu
2. Základy průvodcovství a animačních služeb na Šumavě a v
Českém lese
3. Německý jazyk v cestovním
ruchu
4. Anglický jazyk v cestovním
ruchu
Gastronomie
1. Pomocný pracovník v kuchyni
2. Tradiční česká kuchyně
3. Stolničení
Sociální péče
1. Základy gerontologie a sociální terapie
2. Základní terapie v přímé péči
o klienta a komunikační techniky
Během projektu proběhly pilotní (ověřovací) kurzy, kterých
se celkem v Sušici i v Boru zúčastnilo několik desítek lidí z celého regionu.
Výuka teoretické části probíhala převážně formou samostudia s možností konzultací a
flexibilní komunikace s lektory
a lektorkami. Účastníci získávali
informace prostřednictvím elektronických skript v e-learningové aplikaci, která zároveň
umožňovala ověření znalostí, a
to formou testů a cvičení.

Absolventi kurzů se naučili novým dovednostem a získali nové kompetence, které využijí ve
svém zaměstnání, nebo k dalšímu osobnímu rozvoji.

Následovala praktická část
kurzu, při které si např. účastníci kurzů Cestovní ruch vyzkoušeli připravit topografické
minimum pro exkurzi po vybraném městě nebo oblasti Šumavy či Českého lesa, sestavili
nabídku animačních činností
pro konkrétní ubytovací zařízení, vyzkoušeli si roli průvodce
městem v německém nebo
anglickém jazyce, naučili se
prezentovat a správně
propagovat aktéry a služby
CR.

Všichni přihlášení kurzy úspěšně dokončili a na závěrečném
workshopu obdrželi „Osvědčení o absolvování“. Závěrečného workshopu se zúčastnili
absolventi pilotních kurzů, lek-

V kurzech gastronomie
měli účastníci možnost se
pod vedením lektorů naučit vařit některé tradiční
české pokrmy. Samozřejmě
nechyběla domácí svíčková
omáčka s kynutým knedlíkem, nebo kachna se zelím. Účastníci si dále vyzkoušeli připravit i jídla ze
zvěřiny nebo ryb, zeleninové i masové polévky,
vývary, a také tradiční moučníky a domácí buchty. Mimoto
se seznámili se zakládáním a
naučili se správně zakládat slavnostní tabule a získali inspiraci na jejich aranžmá k různým
příležitostem.

toři a realizační tým celého projektu.
Proběhla diskuze, vyhodnocení průběhu pilotních kurzů a
doporučení pro kurzy následující. Z diskuze vyplynulo, že
účastníci byli spokojeni nejen s
organizací kurzů, ale i s přístupem a vedením odborných lektorů, se zázemím i materiálním a technickým vybavením.
Závěry plynoucí z tohoto work-

Pro praktickou část kurzů Sociální péče byly využity prostory SOŠ a SOU Sušice a sušická
zařízení poskytující sociální
služby.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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shopu byly zakomponovány do
evaluační zprávy projektu.
Pro kurz Tradiční česká kuchyně
byla v tištěné podobě vydána
Kuchařka tradičních českých
pokrmů pro domácnosti i restaurace. Kuchařka je pojatá
jako výběr 10 menu k různým
slavnostním příležitostem. Je
připravená tak, aby ji mohli
použít nejen profesionálové v
restauračních zařízeních, ale i
méně zkušené kuchařinky jako
kompletní návod k přípravě
nedělního oběda, či svátečního pohoštění. Součástí kuchařky je i inspirace pro přípravu slavnostní tabule k významným životním příležitostem jako jsou narozeniny, Velikonoce, Den dětí, svatba, křtiny,
posvícení, Vánoce, a další.
Od března 2015 jsou výše
uvedené kurzy nabízeny a
otevřeny pro další zájemce.
SOŠ a SOU Sušice nabízí pro
případné zájemce všechny výše uvedené kurzy.
Bližší informace získáte na tel.:
732 320 199, 376 326 376.
V SŠ Bor je možné absolvovat
tyto kurzy mimo oblast sociální péče.
Bližší informace o kurzech a jejich průběhu získáte na tel. :
731 142 208, 374 790 498.

70. výročí osvobození

Ing. Vladislav Vilímec, místostarosta Kdyně.

Dokončení ze str. 1
Ve Kdyni byla již v roce 1990 u příležitosti
45. výročí konce války opětovně odhalena
pamětní deska osvobození Kdyně americkou
armádou. Tehdejší slavnostní akt upoutal
mimořádnou pozornost občanů. Ale ani po
letech tento každoročně významný okamžik
nezevšedněl.
Při padesátém výročí osvobození navštívili
Kdyni američtí vojáci, autentická hudba koncertovala na Náměstí a zvláště srdečně byli
oslavováni veteráni z 2. světové války.
Celý autobus našich osvoboditelů přijel
ještě před pěti lety. Navštívili tehdy mimo jiné
i kdyňské muzeum a jejich návštěva byla také
zachycena na filmovém dokumentu.

Letos návštěvu přímých osvoboditelů už
neočekáváme. S velkou pravděpodobností
bude jejich účast početně skromnější a fakticky
soustředěna hlavně do Plzně.
To však jistě nic neubere na slavnostním
vyznění kulatého výročí události, která bude
vždy vyčnívat v historii našeho města v tom
nejlepším slova smyslu. Kdyni opětovně v den
příjezdu osvoboditelů z 9. pluku 2. pěší divize
navštíví historický vojenský konvoj třetí
armády. Ten přijede 5. května již před dvanáctou hodinou. Slavnostní akt s položením květin
a účastí zástupců amerického velvyslanectví
proběhne od půl jedné.
V Modré hvězdě bude otevřena výstava
s tématikou osvobození našeho města. V podvečer se pak na Náměstí uskuteční koncert
dechové hudby žáků Základní umělecké školy
ve Kdyni. A celý den bude uzavřen slavnostním
ohňostrojem, který bude možné z Náměstí také
sledovat.
U příležitosti 70. výročí bude vydána brožura popisující přesný sled událostí osvobození
města Kdyně a okolí. Ukazuje se, že oslavy
osvobození měst a obcí v našem regionu jsou
pro občany daleko více než pouze oficiálním
aktem. I po těch mnohých letech si lidé připomínají ony radostné okamžiky, jakkoliv pozdější vývoj byl ještě hodně klikatý.
I to si musíme připomínat právě v době, kdy
se na východ od nás demokracie a svoboda
dostávají zase do defenzívy. Věřím, že letošní
kulaté oslavy osvobození našeho města přitáhnou opětovně pozornost mnoha občanů, a to
i z řad mladé generace. Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

čtěte: www.kdynsko.cz

Nové webové stránky
propojí Kdyni
a Kdyňsko

Město Kdyně, společnost AgAkcent a společnost Galileo pracují v současnosti na přípravě
grafického návrhu nových internetových stránek Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko.
Po vyhotovení grafického návrhu budou
stránky zhotoveny a převedena data ze současných stránek Kdyňska. Budou doplněny moduly propagující turistický ruch a zajímavosti
v našem regionu.
Nové www stránky by měly být spuštěny
v průběhu měsíce května 2015 tak, aby je
návštěvníci mohli využít už na probíhající
turistickou sezónu. Vkládané informace by
byly propojeny nejen s webem města, ale
i s webovými stránkami členských obcí.
(sh)
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Jaké priority
má letošní
rozpočet města?

Větší část investičních finančních prostředků ve schváleném rozpočtu na rok 2015
směřuje do místních komunikací.
Týká se to komunikací k novým zástavbám
ve Kdyni Na Šibenici, v Dobříkově, ve Starci
a také parkoviště v Mlýnské ulici.
Opravovány budou komunikace v ulici
Komenského, Školní, Škarmanské, v Hluboké,
ve Starci a chodník od nádraží do středu obce
v Prapořišti.
Je připraveno stavební povolení na výstavbu jedenácti pečovatelských bytů. Čekáme, zda budeme úspěšní v podané žádosti
o dotaci ve vyhlášené výzvě ministerstva pro
místní rozvoj.
Investovat budeme do nových inženýrských sítí v lokalitě Na Skalce ve Kdyni, kde
z deseti nabízených stavebních parcel je 7 parcel již prodáno.
Masarykova základní škola by se měla
dočkat nové laboratorní učebny chemie
a pokračujeme v opravách našich bytů, týká
se to zejména výměny oken a balkonových
dveří.
Z bývalé prodejny potravin v Sokolské
ulici vytvoříme klubovnu pro seniory.
Z rozpočtu města výrazně podpoříme
místní organizaci rybářů při výstavbě sádkových rybníčků Na Kobyle.
Proběhne také výsadba zeleně v nové
zástavbě Pod Korábem a na návsi v Dobříkově. V průběhu roku tak bude provoz nejvíce
omezen při stavbách na komunikacích.
Omezení se dotkne také oprav krajských komunikací v Prapořišti a mostu ve Smržovicích.
Věřím, že se nám připravované akce podaří
zvládnout
Jan Löffelmann, starosta města Kdyně

Úspěch našich mladých akordeonistů

Hanka a Jirka Matějkovi se svojí učitelkou.

Masopust
v Pocinovicích

Dokončení ze str. 1
Masopustní průvod se vydal také Pocinovicemi. Slunečné sobotní dopoledne slibovalo pěkný den. Ve 13 hodin se na pocinovické
návsi objevilo přibližně 30 maškar, které se za
doprovodu muzikantů vydaly na masopustní
průvod obcí. Nechyběl ani malý alegorický vůz
s občerstvením, který nejvíce ocenily děti,
neboť je na dlouhé cestě obcí svezl.
Čtyřem muzikantům pomáhala skupina
Mexičanů bravurně ovládajících své mandolíny a zlatého slavíka v hrdle. Na celý průvod
dohlížely zdravotní sestřičky, jeptišky s kardinálem, a dále pak ostražitý, mladý myslivec.
Nechyběly ani pohádkové postavičky, víly, princezny, trpaslíci, Křemílek a Vochomůrka a dokonce nás navštívil i Rumcajs s Mankou, jen
Cipíska „asi“ zapomněli v lese Řáholci.
Z dáli vše pozoroval malý indián s pirátem,
a protože započalo období půstu, mohl se mezi
návštěvníky průvodu beze strachu prohánět
čuník. Mezi účastníky, místními obyvateli
a lidmi, kteří přišli masky doprovodit, panovala veselá a vstřícná nálada, přesně taková, jaká
k masopustu patří. Masopustní veselí zakončilo
posezení s muzikanty v místní restauraci, kde se
tančilo do pozdních nočních hodin.
Marie Homolková, starostka

Již tradičně se akordeonisté ze Základní umělecké školy ve
Kdyni účastnili Mezinárodní akordeonové soutěže v Klingenthalu „Kleine Tage der Harmonika“.
43. ročník této soutěže se konal o víkendu 28. 2. – 1. 3. 2015. Na
soutěži se sešly děti ze všech koutů České republiky a z několika
Spolkových zemí Německa, aby změřily své síly ve hře na akordeon. Tato soutěž má rok od roku větší úroveň, a tak účast na ní není
opravdu jednoduchá.
Naši ZUŠ reprezentoval úplně poprvé Jiří Matějka, který hrál
mezi nejmenšími dětmi a jako téměř nejmladší získal ve velmi obsazené kategorii svým vynikajícím výkonem 12. místo.
Jeho starší sestra Hana Matějková se soutěže účastnila již po čtvrté a soutěžila v kategorii dětí od 10 do 12 let. Svým bezchybným
a velice přesvědčivým výkonem si v tvrdé konkurenci vybojovala
2. místo, za což jí patří obrovská gratulace.
Velký úspěch slavila ZUŠ ve Kdyni, ale právem můžeme být
pyšní i na ostatní akordeonisty z Čech, kteří v ostatních kategoriích
obsazovali také vítězné příčky. Můžeme být tedy hrdí na to, že se
u nás hra na akordeon pěstuje na tak vysoké úrovni a že je tento
nástroj mezi dětmi pořád vyhledávaný a velice populární.
Za ZUŠ ve Kdyni Petra Vlčková

Virtuální promoce v Kolovči

V neděli 15. března se v 17 hodin sešlo se starostou Kolovče v obřadní síni 6 absolventek, které
dokončily 3,5 leté studium Virtuální univerzity třetího věku. Byla to vlastně taková promoce
v domácích podmínkách, neboť na skutečnou promoci se jim do Prahy cestovat v zimě nechtělo.
Vedoucí konzultačního střediska Jana Bartáková všem absolventkám poděkovala za úspěšné
zvládnutí všech testů, pochválila je za vzornou docházku a předala každé z žen osvědčení o absolutoriu. Pan starosta Václav Pergl předal ženám kytičku a poblahopřál ke zdárnému ukončení dosti
náročného, ale zajímavého a vědomosti rozšiřujicího studia a dodal, že je rád, že se v Kolovči univerzita rozjela a ujala.
Poté jsme se přesunuli do salonku restaurace Šumava, kde na nás čekalo překvapení v podobě
občerstvení. Při družném povídání a vzpomínání čas rychle ubíhal a ani se nám domů nechtělo.
Trochu historie na závěr. Zahájení 13. 10. 2011 a ukončení 9. 12. 2014
Naše absolvovaná témata: Astronomie, Etika jako východisko z krize společnosti, Pěstování
a využití jedlých a léčivých hub, Kouzelná geometrie, Historie a současnost české myslivosti,
Lesnictví a Barokní památky v Čechách.
Každé téma, mimo Astronomie, mělo šest přednášek, 6 dílčích testů a 1 závěrečný. Celkem se
zvládlo s úspěchem 40 dílčích testů a 7 závěrečných. Naše nejstarší studentka je ročník narození
1934 a nejmladší ročník 1952.
Jana Bartáková
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Šlechtična, která kouří a houká

Parní lokomotiva 475.11 byla univerzální parní lokomotiva ČSD vyráběná v letech 1947–1950
Škodovými závody v Plzni. Pro svůj elegantní vzhled dostala přezdívku Šlechtična. Lokomotiva
byla určená pro vozbu dálkových rychlíků, osobních vlaků a také pro dopravu rychlých nákladních
vlaků. V rámci třídenního tématického výletu projela čtyřmi kraji, náš region brázdila nostalgická
jízda 29. března. A takto si to šinula do zastávky Chodská Lhota.
Foto: Marek Zachariáš

MDŽ v Černíkově

Tak jsme si to opět báječně užily. Přece to
MDŽ. V pátek, 6. března 2015, v naší hospůdce v Černíkově. Byla zaplněna do
posledního místečka, doslova praskala ve
švech. Starosta pan Jan Hladík nám k našemu svátku popřál vše nejlepší a každé nám
daroval malou kytičku. Přítomní pánové,
nejen zastupitelé, nás potom doslova hýčkali
– usmívali se, roznášeli občerstvení, vařili
kávu a i nějaký ten taneček byl, hrála Šejnovjanka. A také pro nás objednali „zkrášlovací procedury“. Přijely studentky kosmetiky
z Klatov se svojí mistrovou a téměř po celý
večer se nám věnovaly. Zpočátku sice panoval trošku ostych přítomných dam, ale když
se do rukou krásných kosmetiček začali
hrnout chlapi, řekly jsme si, tak to ne, tohle
je přece náš večer. To jaro, to holt dělá divy!
Tak aby to všem pánům vydrželo a opečovávali a hýčkali si nás po celý rok. My je za
to budeme mít rády!
Jana Sedláčková, OÚ Černíkov

Koncert houslistky
Gabriely Demeterové,

hobojisty Viléma Veverky

a komorního orchestru Esemble 18+,
14. 5. Kdyně, Kruh přátel hudby,
sokolovna Kdyně od 19 hod.

Ucho a Ouško se představuje

Spolek UCHO, z. s., (Univerzální chodská organizace) působí od na. Pokud to někdo nestihl, nemusí být smutný a může se za námi přiroku 2012 převážně v obci Tlumačov.
jít podívat každé úterý dopoledne od 8:30 do 11:30 hodin. Pokud vás
Hlavní náplní spolku jsou volnočasové aktivity pro děti, dospělé zajímá, co vše náš spolek dělá, navštivte naše webové stránky
i seniory, kurzy, kreativní dílny, výstavy a další.
www.uchozs.cz.
Téměř od počátku našeho působení spolupracujeme s Ranou péčí
Naším cílem je propojit svět hendikepovaných dětí se světem „zdraDiakonie Praha-Stodůlky, pro kterou připravujeme kreativní dílničky vých“ dětí. Aby se mohly setkávat, kamarádit, vyrábět, tvořit.
na pobytech jejich klientských rodin.
A hlavní „metou“ jara 2015 je řádná registrace sociální služby aktiBěhem setkávání přišla řeč i na to, co rodinám s dětmi s hendikepem vizačních dílen pro hendikepované děti.
Lenka Ticháčková
schází a čeho se jim nedostává.
Po zmapování situace, jak to se službami pro hendikepované děti v Plzeňském kraji je, jsme zjistily, že nějaké
služby zde jsou, ale většinou je to pro „domažlické“ rodiny daleko, nebo že jde o služby, které fungují, ale v nedostatečné kapacitě. To nás vedlo k tomu, že jsme v roce
2013 přidaly do stanov nové cíle, kterými jsou podpora
osob s hendikepem, provoz sociálních služeb a charitativní akce. To bylo tím prvním impulsem ke vzniku projektu Centrum Ouško.
Za podpory města Kdyně jsme získaly bezbarierové
prostory v budově Společenského a vzdělávacího centra
města Kdyně, které budou sloužit jako místo pro rodiny
nejen s hendikepovanými dětmi k jejich setkávání, vzdělávání a odpočinku.
Rodiče dětí s hendikepem zde mimo jiné naleznou knihovnu s odbornou literaturou, prostor pro vzdělávání, tvoření a podporu v jejich nelehké životní situaci. Hendikepované děti budou moci navštěvovat aktivizační dílničky, při kterých si mohou vyzkoušet a natrénovat různé
situace, se kterými se potkáváme v každodenním životě. Spolek může díky městu Kdyně využívat prostory v novém společenském a kulturním
Naše nové prostory si zájemci mohli prohlédnout 7. břez- zařízení.
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Kdyňská škola je tradičně ostrovem vzdělanosti

Den učitelů si škola připomněla Dnem otevřených dveří.

Škola vždy byla důležitou součástí obce
a místní komunity, byla jakýmsi ostrovem
vzdělanosti, z něhož se chuť poznávat a učit
se vše nové šířila do okolí. Aby tomu tak
mohlo být, musí být škola „otevřená“.
Otevřená všem žákům, rodičům a široké
veřejnosti; otevřená k iniciativám a zkušenostem svých učitelů, k novým metodám,
technologiím a informacím. Moderní škola
by měla jít s dobou. Skrze síto kritického
myšlení by měla činit to, k čemu je zřízena,
tedy předávat informace dál takovým způsobem, aby se každý, kdo školou projde,
orientoval v reálném světě i v sobě. Aby
měl každý deváťák praktické i teoretické
znalosti a dovednosti, které mu umožní
„stát nohama na zemi a jít svou vlastní cestou “. K dosažení tohoto cíle musíme opět
pracovat s otevřeností. Žáci musí mít
otevřené hlavy, oči, uši, vnímat všemi
smysly. Učitelé by na druhou stranu měli
být otevřeni tomu, že žáci žijí v rychlé
a neustále se měnící době a jsou nuceni na
tyto změny reagovat.
Otevřená škola musí být stabilní, aby
nárazy otevřenosti unesla. Já vidím stabilitu mimo jiné v návaznosti na tradici a tradiční hodnoty. Jak známo, tradice se předávají z generace na generaci. Proto je potřeba
vytvářet situace, v nichž se mohou různé
generace setkávat a své zkušenosti si vyměňovat a sdílet.
Jednou z takových příležitostí je i Den
učitelů. To je skutečná tradice, postavená na
práci a působení jednoho z největších
Čechů, Jana Amose Komenského. Jeho
poselství je připomínkou, že je na co navazovat a o co se opírat.
Naše škola pořádá k této příležitosti dvě
důležité akce. Jedna souvisí s otevřeností

a druhá s návazností na tradice a s kontinuitou školství ve Kdyni.
Tou první je Den otevřených dveří pro
širokou veřejnost, letos se konal 27. března.
My „ze školy“ jsme otevřeni a připraveni na
setkávání, na sdílení běžného školního dne
s veřejností, na výměnu názorů, na kritiku
i pochvalu. Jsme rádi, když rodiče a další
příznivci školy chtějí vidět, co a jak se jejich
děti učí. Jinak totiž vnímají rodiče často
školu jen skrze výpovědi svých ratolestí.
Např.: „Dobrý, nic důležitého se nedělo.
Úkoly nemám“. Člověk by mohl získat dojem, že čas strávený ve škole je zvláštním,
statickým časem, ve kterém se vlastně nic
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neděje. Proto je skutečně dobré jít přímo ke
zdroji, do vyučovacích hodin.
Tou druhou akcí je společné setkání pedagogů ke Dni učitelů. Pravidelně zveme
kolegyně a kolegy důchodového věku a také učitele ze spádových škol k nám, do
Masarykovy základní školy ve Kdyni. A co
se děje dál? Rozmlouváme o škole, o životě,
o každodenních radostech i starostech.
Hovoříme o tom, že se některé věci nemění
– i v dnešní době mají děti nejraději přestávky – a jiné se nedají ani srovnat, protože
v době působení některých kolegů neexistovaly mobilní telefony, ani počítače.
Zamýšlíme se i nad tím, jak je možné, že
někteří zvládli náročné učitelské povolání
s velkou pohodou, v důchodu věnují svou
energii vnoučatům a stále nemají čas. Ptáme
se na jejich „recepty“. Často slýcháme
odpovědi typu: „Jednoduše jsme učili s láskou a velkou chutí. Dětem jsme dávali
a ony nám vracely i s úroky. Energii, chuť do
práce i do života.“ Zní to možná jako klišé,
ale když pošlete přání bývalé ředitelce, paní
Kubové, k jejím devadesátým narozeninám
a ona vám, stále úhledným a energickým
písmem, obratem poděkuje, že ve škole
s dětmi trávila čas moc ráda, uvědomíte si,
že to není klišé, ale životní moudrost.
Děkuji všem bývalým kolegyním a kolegům za vše, co předali naší generaci.
Současným spolupracovníkům děkuji za
otevřenost a velkou energii, s níž se věnují
nově přicházející mladé generaci a rodičovské veřejnosti za každou návštěvu školy.
Díky tomu bude Masarykova základní škola
ve Kdyni stále tím ostrovem, z něhož se
bude šířit chuť poznávat a učit se vše nové.
A to má určitě smysl. Pavel Kopta, ředitel

Víte, že...



Pronájem bytu v Úsilově

Obec Úsilov pronajme byt v obecní bytovce č. 26 v Úsilově. Byt 3+1 o výměře 83 metrů
čtverečních je v 1. patře. K bytu patří sklep a kůlna. Preferujeme rodinu s dětmi. Bližší informace podá Obecní úřad Úsilov. Úřední hodiny: každé úterý od 16.00 hod. do 18.00 hod. nebo
u starosty obce Ing. Václava Pritzla mobil: 602 478 176

Skauti a sokolové z Prapořišť bruslili na zimním stadionu v Domažlicích. Skupinové bruslení
sklidilo velký úspěch, a proto si ho na první jarní den zopakovali. A rozhodně ne naposledy.
(ik)

Prověřili znalosti Kolofantů

Zábavné odpoledne pro děti uspořádali kolovečští hasiči.

V sobotu 28. února uspořádali kolovečští hasiči zábavné odpoledne pro děti i dospělé v místním
kulturním domě. Účastníci odpoledne vytvořili čtyři družstva a museli splnit několik nelehkých
úkolů z oblasti zdravovědy, hasičiny, ale i ze znalosti Kolovče a jeho okolí nebo například chodského nářečí. V pauzách mezi jednotlivými soutěžemi se zapojili do programu i diváci. Každý
si například mohl prolézt tunelem, spojit hadice, uvázat uzel a podobně. Celé odpoledne se zakončilo společným tancem na písničku Hasičská od Míši Růžičkové. Pro dospělé byla na sobotní
večer připravena hasičská veselice.
Vágner R., starosta SDH
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Obec Úsilov pozvala 15. března
úsilovské ženy, i s doprovodem, do sálu TJ
Sokol Úsilov na oslavu MDŽ? Vystoupily
tam děti z MŠ Úsilov a modelky z agentury
paní Kopecké z Klatov, hrál pan Trefanec
a všem se to líbilo.

Ženy z Kouta a ženy ze Kdyně
se na oslavu spojily, aby ušetřily peníze,
a navíc přidaly koláčování? Pojaly vše
politicky, a tak, jak uvádí Božena
Svobodová: „Karafiáty rozdávaly ženám
předseda OVV Domažlice přítel Jaroslav
Bauer a poslanec parlamentu ČR Igor
Jakubčík. A nebyly to jen ženy, ale i muži se
přišli podívat a zatančit. Naše členky se
opravdu zhostily svého úkolu ,,cukrářek“
velmi poctivě. Všichni si přejí, aby takových
akcí bylo více. Na seniorskou generaci se
moc nemyslí. A je to škoda, poněvadž by té
naší nejmladší generaci ukázaly, jak se přátelit i bez PC, mobilů, tabletů a tomu všemu
podobných nesmyslů,“ uvedla Božena Svobodová.

Také v Mezholezích předal
že nám květinu senátor Jan Látka?
Zpestřením odpoledne byla módní přehlídka,
kterou předvedla skupina JM Models Klatovy.

Babičku se třemi vnuky, kteří se
v pátek o jarních prázdninách vydali na
horskou chatu Koráb, čekalo zklamání?
Děti měly v restauraci slíbené občerstvení,
respektive hranolky, a tak do kopce šlapaly
o sto šest. Tam však na dveře restaurace bušily marně. A tak se se smutným rozčarováním
všichni vydali hladoví a žízniví zpět.

V Nové Vsi uspořádali cestopisnou přednášku? O nevšední zážitky se tam
podělila Ing. Štěpánka Vencelová, která
navštívila Nový Zéland. Se svou kamarádkou procestovala autem i pěšky největší část
národních parků této země. Na svůj pobyt
a cestování si vydělávaly prací na vinicích
a sadech. Zajímavé bylo nejen vyprávění
o tamní překrásné a panenské přírodě, ale
i o možnostech přespání v chatkách, o na
první pohled milých, ale dotěrných zvířatech, o srdečném chování místních obyvatel,
kteří vědí, kde je Plzeň! „Vyprávění slečna
Vencelová ukončila přáním poznat další
vzdálené země. Přejeme jí hodně štěstí
a krásných zážitků“, dodává Dana Sajlerová.

Obec Mezholezy připravila za
pomoci místních maminek dětský karneval, na který přišlo 23 dětí z Mezholez
i okolí? Večer uspořádala pro dospělé
Valentýnskou zábavu s hudebním doprovodem Franty Tomana ze Škrchleb a malou
tombolou.

28. března 1960 před pětapadesáti lety se u Kdyně zřítil vojenský vrtulník? Nikdo z pětičlenné posádky nehodu
nepřežil. Pomníček na místě nehody nad
Brnířovem posléze postavili Rudolf Koutník
z Hluboké, Karel Šup z Brnířova a Václav
Černý ze Kdyně.

Kapličku ve Hříchovicích včetně jejího okolí opraví obecní úřad
Zahořany do poloviny května letošního
roku?

Zatmění
ve škole

Zatmění je ve školním prostředí poměrně
známá věc. Zažívají ho v průběhu ústního
zkoušení nebo písemného testování někteří
žáci. U ústního projevu se vyznačuje upřímným, hlubokým mlčením, někdy zadrhávaným pobroukáváním přecházejícím až do
tichého brumenda. V případě písemného
projevu vidíme typické prázdné bílé papíry
s občasnými únikovými kresbičkami kytiček,
srdíček a různých dekoračních prvků. Tyto
grafické záznamy nikdy nesouvisí s požadovaným tématem.
Ale v pátek 20. 3. 2015 jsme ve škole zažili zatmění všichni, a to zcela odlišných kvalit. Jednalo se o částečné zatmění Slunce,
jehož vrchol probíhal okolo tři čtvrtě na
jedenáct v době vyučování. Jelikož se nejedná o běžný astronomický jev a další se objeví na našem nebi až v roce 2021, všichni
jsme se na pozorování těšili.
Tohle zatmění jsme si přáli zažít a pozorovat ho na vlastní oči. Jedná se o jev, kdy je
Slunce a Měsíc v konjunkci, tedy jeden za
druhým, Měsíc před Sluncem. V době zatmění Slunce se pohybuje Měsíc po takové
dráze, že v okamžiku, kdy Slunce míjí, ho
zastiňuje - částečně nebo úplně.
Vybaveni svářečskými skly nebo speciálními brýlemi na pozorování Slunce, pozorování bez ochrany by totiž mohlo vážně
poškodit zrak, vybíhali žáci a jejich učitelé
na školní dvůr nebo se vykláněli z dobře orientovaných oken a nadšeně pozorovali a diskutovali o výjimečném jevu, který se odehrával před jejich zrakem. A vyučující
vysvětlovali, jak je možné, že tak malý Měsíc
může zastínit to velké Slunce a za jakých
okolností a kde tento jev můžeme pozorovat.
Vše probíhalo bez ohledu na zvonění, na
vyučovací předmět nebo vyučujícího.
Všichni byli tím přírodním úkazem fascinováni. Jan Ámos Komenský by z nás měl
radost, učilo se názorně v naprostém spojení
s přírodou, a snad proto každý respektoval
přirozený řád a přes všechno to nadšené
hemžení byl ve škole zároveň určitý klid.
Tak to vypadá, když žáci sledují něco se
zájmem. Tohle zatmění nikomu neohrožovalo
výslednou známku a mám pocit, že jsme ho
všichni sledovali s jistou posvátností k velkým přírodním úkazům, tak jako kdysi, před
tisíci let naši předkové, kteří ještě byli plně
součástí přírody.
Když zatmění skončilo, uvědomil jsem si,
co mě mrzí. Dnešní lidé se umí napojit na
přirozený přírodní řád jen v okamžicích velkých úkazů a to ještě jen někteří. Doufám
proto, že páteční dopoledne v našich žácích
zanechá silnou stopu.
Mgr. Pavel Kopta,
ředitel Masarykovy základní školy Kdyně

Turnaj ve stolním tenise

V sobotu 21. února v sokolovně Na Střelnici pořádal tenisový oddíl Sokola Kout na Šumavě
4. ročník turnaje ve stolním tenise. Díky sponzorům si všichni hráči nejen pochutnali na výborném
hamburgeru, dospělí na pivíčku a děti na nezbytných sladkostech. Ceny za své výkony pak obdrželi všichni. Děkujeme firmě J K Bazény, Autodopravě Stanislav Šatek Kout na Šumavě a ŠperlGastro Kdyně.
Helena Klimentová

Traktory v Brnířově

Počtvrté zaburácejí traktory v Brnířově
v sobotu 16. května.
Po loňském úspěšném setkání, kdy se na
náves sjelo nejen z celého kraje, ale i z příhraničí Německa 108 starých traktorů, 45 veteránů
a přišlo téměř 2 500 diváků, připravujeme zase
několik novinek. Pro velký zájem opět bude na
hrázi rybníka ukázka zpracování zemědělských
surovin na vesnici za časů našich babiček.
Několikrát za den proběhne „mašinování“ na
dvou mlátičkách, navíc bude vystaveno několik
druhů starých pluhů. Máme přislíbenou také
účast několika velmi starých a zajímavých
exponátů.
Sběratel z Moravy přiveze traktor SVOBODA DK 5. Je to první typ traktoru, který firma

Svoboda vyráběla v roce 1934 – provedení
tříkolka a motor o výkonu 5 HP. Připravena
bude rovněž expozice hasičské techniky: staré
stříkačky a hasičská auta. Brnířovské setkání
starých traktorů se v loňském roce stalo největší akcí, co do počtu exponátů i návštěvníků
v celém Plzeňském kraji.
Samotná akce v Brnířově začíná v 11 hod.,
ve 14 hod. pak vyjede spanilá jízda veteránů do
okolí Kdyně a ve 14.30 všemi očekávaná spanilá jízda traktorů do okolí Brnířova. A vás,
kteří máte zájem o starou techniku, i vás,
pamětníky starých časů, zveme do Brnířova,
zavzpomínat na staré mašiny a staré časy.
Za spolek Přátelé starých traktorů Brnířov,
Mirek Beneš

Tělovýchovná jednota Jezdecká společnost Kdyně otevřela od 1. dubna 2015 kurzy ve výcviku
jízdy na koni pro začátečníky od 12 let, pro pokročilé: a) drezurní výcviky, b) skokové výcviky.
Vše pod vedením zkušených trenérů. Zároveň zahajuje nábor nových členů. Dále nabízí možnosti ustájení koní. Informace na tel. č. 607 693 192.
Za TJ JS Augustin Sviták
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Hůl vztyč, panáka vypij, stopu tref!

Bylo mottem letošního ročníku Šteflovské
pětky, která byla zároveň 3. ročníkem Šteflovské pětky MuDr. Richarda Stehlíka. Za přítomnosti manželky a dalších rodinných příslušníků
se na startu letošního závodu sešlo kolem pětaadvaceti příznivců této velmi vydařilé akce,
jejímiž pořadateli jsou „ŠTEFLÁCI“.
Úvodního slova se ujala jedna z hlavních
pořadatelek Madla Franicová. „Milí přátelé, tak
jsme tu už potřetí, abychom zavzpomínali na
Richarda, který doufám sleduje dnešní naše
kroky. Ty povedou po stejné trati jako v roce
1987, kdy byla Šteflovská pětka založena.
„Richarde, hlídej nás, ať se v dnešní mlze
neztratíme, my si Tě na oplátku hlídáme na
televizní obrazovce a připomínáme si tak Tvůj
osobitý smysl pro humor. A ani dnes nezapomínáme na Tvoje heslo: Hůl vztyč, panáka
vypij, a nově, stopy se drž. Tak tedy jdeme
a jedeme“, řekla Madla a všichni se dali na
cestu. Někteří na běžkách, někteří pěšky.
Krásná místní krajina s omrzlými stromy,
jako by nás zavedla do pohádky. Lesem projetá stopa, na které si lyžaři mohli vyzkoušet své
lyžařské umění i to, jak „namazali“. Cílem byla
jako obvykle hospoda U Bednářů, kde se jako
první objevila Anna Koutná a stala se vítězkou
závodu, následována skupinou zástupců mladší
generace v čele s Romanou, dcerou šenkýřky.

S úsměvem na tváři dorazil do cíle také Vašek Dlouhý, který hlásí – „hůl vztyčil, panáka vypil, hospodu našel“ a dodává, byla to krásná projížďka.
Cateringový tým ve složení Jirka Krejčí a Vláďa Petrák připravil krásně opečené buřty, které přišly všem k duhu. Krásné písničky zahrála na kytaru Madla Franicová za doprovodu velmi dobře
zpívajícího ženského sboru. Stoly plné jídla, pohoda a výborná parta, to byla letošní Šteflovská
pětka. Vzpomínkou na Richarda, jehož fotografie nechyběla v cílovém stanovišti a s přáním, abychom se za rok opět všichni sešli, za rok 20. 02. 2016, kdy nás čeká další ročník tohoto krásného
závodu, v němž zvítězí každý, kdo má rád sport a dobrou partu.
Milan Zajíc

Nepodceňujme naše malotřídky

ročníky, probíhají několikrát ročně projektové
dny. Při nich pracují žáci ve smíšených skupinkách na zajímavých úkolech a výsledky jejich
práce si každý může prohlédnout v budově
školy a často je dále používají jako názorné
pomůcky ve výuce.
Posledním úspěšným projektem byly „Kontinenty“ a díky němu mají i ti nejmladší lepší
představu o životě na naší Zemi.
Nyní nám přestávky vyplňují soutěže Človíčkiády a Piškvorkiády, těšíme se na divadelní
představení, na plavání, připravujeme návštěvu
knihovny a jarní besídku.
Vše, co se ve škole děje i co na nás čeká, si
všichni mohou přečíst na webových stránkách
(www.zsvseruby.cz).
Renata Reifová

Ve všerubské malotřídce žáci využívají moderní informační techniku.

Všerubská škola patří mezi vesnické málotřídní školy, a přesto svým vybavením a individuálním přístupem často předčí velké městské
školy.
Žáci mají k dispozici řadu encyklopedií
a nejnovějších učebních pomůcek, vedle kterých využívají i moderní informační techniku.
V největší třídě si na osmi počítačích osvojují
základy informatiky a procvičují učivo na
zajímavých výukových programech.
Ve zbývajících dvou třídách využívají vedle
počítačů i interaktivní tabule, na kterých je pro-

cvičování pro všechny velice zajímavé
a lákavé. Hlavně prvňáčkové, kteří ještě nevydrží sedět dlouho u jedné činnosti, se velmi těší
na svého „Smártíka“ (interaktivní dotykovou
tabuli), na kterém mají možnost poznávat nová
písmenka, obtahovat tvary, vyhledávat obrázky
a mnoho dalšího – prostě se zábavně učit.
A díky podpoře městyse Všeruby a čerpání
z projektů EU máme další zpestření výuky –
můžeme využívat nové tablety, ze kterých mají
žáci velkou radost. Díky tomu, že jsme malá
škola a žáci jsou zvyklí spolupracovat napříč
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Plastická mapa
Českého lesa

k dostání
v Turistickém
informačním centru
Kdyně

Co se děje v infocentru
Odraz minulosti

je název připravované výstavy, kterou můžete navštívit od 30. dubna
v sále Muzea příhraničí ve Kdyni.
Originální umělecké fotoportréty vyobrazené na velkém plátně, jež
uchvacují diváky pro svou dokonalou hru se světlem a stínem, vytvořil osmatřicetiletý umělec Luboš Jakubčík a exkluzivně si je budete
moci prohlédnout i vy.
Luboš Jakubčík měl k umění blízko od svých dětských let, protože
vyrůstal v rodině, kde se jeho otec věnoval olejomalbě. Jeho zájem
o uměleckou tvorbu prošel několika stádii, až se ustálil u fotografování
ateliérových portrétů, které dovedl k dokonalosti. Prostřednictvím
speciální techniky šerosvitu, vhodného výběru dobových kostýmů
a samozřejmě i samotných portrétovaných osob vytváří fotografie,
které přenáší na velká plátna, jež v divákovi evokují pocit uměleckých
děl mistrů barokní éry. Sám autor podotýká, že jeho tvorba je natolik
náročná, že se na ni podílí širší tým lidí – od zajištění historických
dobových kostýmů, přes rekvizity až po samotný tisk a rámování portrétů.
Zastavte se tedy v Muzeu příhraničí ve Kdyni a nechte se vtáhnout
do atmosféry dob minulých prostřednictví uměleckých fotoportrétů
Luboše Jakubčíka. Výstava potrvá od 30. dubna do 22. června 2015
a navštívit ji můžete v otevrací době Turistického informačního centra
Kdyně. Nechte se inspirovat minulostí.
Vpravo dílo s názvem Dívka s lučním kvítím.

Závěrečná cestopisná přednáška

Cyklus cestopisných přednášek v Muzeu příhraničí ve Kdyni se pomalu blíží do finále
před letní sezónou, kterou definitivně uzavře přednáška Jaroslavy Wollerové.
Tato poslední přednáška se uskuteční 16. dubna od 16. 30 hodin a těšit se můžeme
na poutavé povídání o OMÁNU, vzdálené zemi na Arabském poloostrově.

Vlněná krása v Muzeu příhraničí

Vernisáže se v sále muzea zavedly a našly si pravidelnou skupinu návštěvníků.

Vernisáží jsme zahájili výstavu s názvem „ Vlněná krása“. Expozice Mirky Kalčíkové potrvá až
do 27. dubna, vždy v otevírací době Turistického informačního centra. Máte jedinečnou možnost
si prohlédnout módní vlněnou extravaganci z přírodního materiálu 3. tisíciletí.
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Na kole z Čech
do Bavor

Město Kdyně a společnost AgAkcent vás
zvou na zahájení turistické sezóny na Kdyňsku
aneb „Na kole z Čech do Bavor“.
Sportovní podnik plánujeme na 23. května
se startem u koupaliště na Hájovně.
Tradiční akce osloví zejména cyklisty
z blízkého či vzdálenějšího okolí Kdyně.
Stejně jako vloni se i letos vydáme na tři
trasy: delší 46 km, kratší 21 km a nejkratší
12 kilometrů pro vyznavače sportu Nordic
Walking.
Všechny trasy startují ze stejného místa, a to
z parkoviště u koupaliště Hájovna ve Kdyni.
V cíli zahraje country kapela F.R.C. z Klatov
a po sportovním výkonu bude zajištěno samozřejmě i občerstvení.

Turistické informační centrum
je od května do září otevřeno
od 9. 00 do 17. 00 hod.,
o víkendech a svátcích
od 9. 00 – 12. 00 hod.
infocentrum@kdyne.cz,
tel. 379 413 555

Ženy, které cvičí kickbox aerobic Najděte své předky

Dvakrát týdně, už deset let, v kdyňské sokolovně, v podvečerních hodinách se pravidelně cvičí
kickbox aerobic pod vedením Jany Váchalové, učitelky matematiky a fyziky na Gymnáziu
J. Š. Baara v Domažlicích.
Dvakrát týdně sem chodí ti, kteří si chtějí vylepšit své tělo a udržet ho v kondici, opravdu si
zacvičit a nejen o tom mluvit. A jsou to hlavně ženy. Tento druh sportu je náročný a někdy je to
trochu přemáhání, aby člověk posílil, procvičil a protáhl svoje tělo, protože nikdo nemládne
a všichni si rádi při stravování zahřešíme. Díky paní Janě se cvičení kickbox aerobicu všem daří,
protože svou dobrou náladou a vytrvalostí při svěží hudbě nás vždy povzbudí jak psychicky, tak
i fyzicky. Děkujeme.
Hanka Hoffmannová

Projekt „Najděte své předky“ se týká původní loučimské farnosti, ke které patřily obce
Běhařov, Buková, Dlažov, Dubová Lhota,
Chodská Lhota, Libkov, Loučim, Miletice,
Pocinovice, Smržovice a Úborsko. Po roce
1787 se z této farnosti vyčlenily jako nové
samostatné fary Pocinovice a Dlažov.
K Pocinovicím byly přifařeny Orlovice
a Hadrava, k Dlažovu mimo Miletice a Bukovou ještě Soustov, Vráž a Nová Víska. Ve své
práci autor čerpal převážně ze starých matrik,
sčítacích archů a některých dalších zdrojů,
včetně informací od pamětníků. Zaměřil se
pouze na genealogické údaje a neřešil přitom
majetkové vztahy k jednotlivým domům.
Celkově zatím zpracoval přes dvacet obcí
z oblasti mezi Kdyní a Janovicemi nad Úhlavou. Projekt nepovažuje za ukončený, průběžně jej doplňuje o nově získané údaje
a v budoucnu nevylučuje ani rozšíření o další
obce. Zájemcům může projekt poskytnout řadu
zajímavých informací například o tom, kdo
v posledních zhruba tři sta letech v domě
s jejich číslem popisným žil, odkud se předci
do obce přistěhovali, jejich profesi, případnou
přezdívku atd. Mnohým umožní sestavení
vlastního rodokmenu. Soubory „Najděte své
předky“ jsou přístupné na webových stránkách
příslušných obecních úřadů.
Vladimír Strnad

V Zahořanech dokončí kuželnu

Město Kdyně se představí občanům
z přátelských měst, z bavorského Parsberku
a francouzského Vic Le Comte. Téměř dvě stovky
hostů přijme vedení radnice v sokolovně v pátek
15. května. Program připravuje radnice
ve spolupráci se školskou a kulturní komisí města.

Stavební práce pro postavení kuželkářských drah na balkoně kulturního domu hodlají v Zahořanech dokončit
do roka a do dne. „To znamená, že kuželky si tam zahrajeme na jaře roku 2016,“ slibuje starosta Miroslav
Jandečka.
(red).

Střípky z kdyňské farní kroniky

Dnes vám předkládáme dvě události
z našeho města tak, jak je do farní kroniky
zaznamenal v té době, kdy se staly, sloužící
farář. První je pověst o dvou snoubencích,
kteří se zabili, když se jim splašili koně na
Kravaři a ve druhé události je popsán
průběh vysvěcení nové obecné školy v Nové
Kdyni. V příštím čísle se dozvíme další
zajímavosti a události z doby dávno minulé.

Stavba kříže na Kravaři
Spolek chudých žen po polesích vybral
peníze a zakoupil nové tělo Páně, z litiny pozlacené a pan lesní z Podzámčí Jos. Pták daroval
dřevo na kříž, který když zhotoven byl, umístěn
byl na křižovatce na Kravaři dne 22. října 1906
po požehnání – vedl děkan Kavale církevní
průvod na Kravař. Velké množství lidu za
krásného počasí hemžilo se na krásném onom
vrchu. Kázání u kříže konané sledováno
s pozorností neobyčejnou! Po skončení pobožnosti rozcházel se lid na všecky strany. Stará
pověst praví o Kravaři tuto fantasii: na místě,
kde kříž stojí, prý se zabili snoubenci, kteří jeli

za svatby z Ouboče a splašili se jim koně a na
památku toho tam postaven kříž. Po letech prý
kříž ten někým byl odstraněn a od té doby podzámecký polesní kdykoliv na ono místo
vystoupil, vždy strhla se na vrchu děsná vichřice, strach a hrůza jaká pojímala jej, takže místo
ono vždy jen ze zdálí obcházel. Sdělil to
v Koutě p. hraběti, který poručil nový dřevěný
kříž s dřevěným tělem Páně postaviti! Od té
doby byl prý na Kravaři u hrobu zabitých snoubenců, kteří prý tam pochováni jsou, pokoj.
Kříž ten špatňoučký prohnilý byl tam několik
let.

Svěcení nové obecné školy v Nové Kdyni.
Při stavbě měšťanské školy na náměstí bylo
stanoveno, že v 10 letech má býti postavena
i obecná škola vedle měšťanské. Avšak po
uplynutí desetiletí shledáno, že ze stanoviska
pedagogického i finančního výhodněji by stála
nová škola vedle staré školy na pozemku školní zahrady v ulici Kostelní.
Zažádáno, aby obec byla zbavena závazku
stavět na náměstí a aby mohla stavět vedle
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staré obecné s tím dodatkem, že v budoucnosti
i měšťanská škola bude na místě staré školy ku
nové obecné přistavěna – budova pak školy na
náměstí, že zůstane obci ku volné disposici.
Jaký osud budovu měšť. školy stihnouti má
nikdo neví! Neví to ani obec, co by se s ní pak
díti mělo. Povolení došlo a pan ingenier Bek
z Domažlic zhotovil plány obou škol o půl
plánu, tj. škola obecná dle moderních požadavků vystavěna. Stavbu prováděl stavitel Valečka
z Chudenic za dozoru p. ingeniera Beka. Dne
13 listopadu 1907, v den sv. Stanislava Kostky, patrona mládeže školy byla způsobem slavným vysvěcena.
Po slavné mši sv. v průvodu školních dítek
a obecenstva přikročeno ku nové budově, kterou s povolením bisk. vik. úřadu posvětil děkan
Kavale Josef. Po vysvěcení proneseny případné
věci od světitele, pak ředitele škol p. Ad. Rotha
a konečně p. purkmistra Aug. Kohouta. Na
konec zapěna od dítek císařská hymna a národní hymna „ Kde domov můj“.
Rudolf Šlajer

Vysněn é povolání

Soused, který
pálí bačkory
a smetí, vás zabíjí!

Je soused, který topí lokálními kamny tak, že
do nich hází odpadky a smetí z domácnosti
„jen“ nepříjemný, nebo to ohrožuje i zdraví?
Podle zdravotnických odborníků stačí jen
nanogramové množství takto vzniklých plynů
v ovzduší a již mají destruktivní vliv na náš
organismus. Ne však okamžitě: život v zamořeném prostředí se podepisuje na genetice.
V ČR, která oproti jiným zemím nezakázala
využívat lokální topeniště na pevná paliva, jde
o ještě vyšší číslo, o dva až tři roky!
Jaké nebezpečí hrozí všem okolo? Do vzduchu totiž stoupají prudce jedovaté látky, jejichž
složení koresponduje s bojovými plyny používanými v první světové válce!
A zcela bezpečno není podle něj ani při spalování uhlí. „V kamnech a v kotlech se u nás
většinou topí v tuzemsku vytěženým hnědým
uhlím. To vzniklo v severočeském hnědouhelném revíru, v oblasti bývalých sopek,
a často obsahuje negativní prvky, jako jsou
arzen, vysoké koncentrace síry, antimon a další
těžké kovy. Jejich spalováním vznikají zdravotně rizikové látky, které jsou mutagenní
a karcinogenní. Není před nimi úniku, vážou se
totiž na aerosol a chovají se jako plyn! Zjištění,
že v Praze může leckdy být čistější vzduch než
na malém okresním městě s výrazně vyšším
podílem lokálních topenišť, může být překvapením. Ale je to tak. Tedy pokud nemáte souseda šílence, který do kamen dá cokoli!
(red)

S hasiči i policisty si děti povídaly o dovednostech a vlastnostech, které jsou k výkonu těchto povolání důležité.
Asi každé dítě má svůj sen, čím se v dospělosti
stane. Pracovníci společnosti Člověk v tísni
v rámci programu podpory vzdělávání nabídli
dětem možnost se s vybranými profesemi blíže
seznámit. Ve Kdyni společně navštívili hasičskou zbrojnici, policejní služebnu a dívky
pak ještě místní kadeřnictví.
„Akce se zúčastnila dvacítka dětí z Domažlicka
a Klatovska a společně s námi také dvě dobrovolnice,“ přibližuje akci Tereza Králová, pracovnice společnosti Člověk v tísni. Největší
zážitek měly děti ze zkoušky technického vybavení jednotlivých profesí. „Po prohlídce hasičského auta tak z ruky do ruky putovaly například hydraulické kleště, které vzbudily jednoznačně největší zájem,“ popisuje. Společně
s policisty si děti prohlédly služebnu a policejní automobil. Ty odvážnější si vyzkoušely, jaký
pocit má člověk s pouty na rukou.
Mladé slečny spíše než boj s ohněm a zločinem lákala návštěva kadeřnictví. „Na praktic-

kých ukázkách jsme se naučily, jak se připravují jednotlivé účesy, jak vlasy stříhat a česat.
Z kadeřnictví jsme tak odcházely ještě krásnější,“ usmívá se Králová.
Na závěr akce se celá skupina přesunula do
nově zrekonstruovaného vzdělávacího centra
města. Tam už na ně čekal improvizovaný fotoateliér. „S dětmi jsme si o budoucích povoláních povídali a nabídli jim možnost se nechat
stylizovaně vyfotit ve vysněné profesi,“ doplňuje Tereza Králová. Ta na závěr žertuje, že se
zaměstnavatelé na západě Čech mohou těšit
nejen na budoucí hasiče, policisty a kadeřnice,
ale i řidiče kamionů, automechaniky, kuchaře,
malířky nebo tanečnice.
Děkujeme městu Kdyně, místnímu sboru dobrovolných hasičů, obvodnímu oddělení Policie
ČR i majitelce kadeřnictví Báře Koutníkové,
bez jejichž ochoty by se celá akce nemohla
uskutečnit.
Člověk v tísni, o.p.s.

Svačinky jsou součástí školy

Školáci ve Všerubech se zaměřují na
zdravou výživu.
Kdo si ke svačině přibalí ovoce nebo
zeleninu a samozřejmě je i sní, dostává
každý den bod. Jednou za tři měsíce se body
sečtou a pro ty, kteří jich nasbírali dostatečný počet, připravují vyučující zdravo-sladkou odměnu.
V březnu to byly banány s čokoládovou
polevou a v červnu mají žáci slíbené pomeranče nebo jahody, opět s polevou. Vždyť po
těch zdravých svačinkách si malou sladkou
odměnu zaslouží.
Renata Reifová

Chuť a vůně domova,
je název knihy, sbírky
receptů, z našeho
regionu. Získáte ji
v Turistickém
informačním centru Kdyně!

Děti ve Všerubech se učí jíst zdravě a chutně.
12

Pr vn í st aro st a s l a v il j u b il eu m

Malá oslava u Zimmermannů. První loučimský starosta je čtvrtý zprava i čtvrtý zleva.
V polovině února přišla Václavu Zimmermannovi k jeho pětasedmdesátinám
poblahopřát delegace hasičů a obce.
Jubilant byl aktivním členem místních
dobrovolných hasičů od svého mládí, úctyhodných 36 let dělal pokladníka sboru. Při
besedě na oslavě vzpomněl, jak vznikala
samostatná Loučim, která byla do té doby
součástí Kdyně:

„Koncem roku 1989 jsme v kovárně
u Václava Böhma založili Občanské fórum
a zjišťovali jsme, jak se osamostatnit. Na
okresním národním výboru nám řekli, že musí
pro to být 60 procent lidí, obešli jsme ves
a mimo nějakých 4 nebo 5 lidí pro to byli
všichni. V listopadu 1990 byly první volby
samostatné Loučimi a já byl za OF zvolený starostou. Jak jsme začínali? Neměli jsme ani

obecní razítko, když se psala žádost, tak se
psalo, že obecní úřad nemá dosud razítko.
Potřebovali jsme peníze, takže jsme zase na
okresu zjišťovali, kdo nám co dá. Naše první
akce byl vodovodní vrt, sehnali jsme na to
200 tisíc. Pak jsme dostali finance na přeložku vodovodu nahoře pod třešňovkou. Už
Kdyně tam nechala zaměřit devět stavebních
parcel. Na kultuře sehnali peníze na opravu
hřbitovní zdi od fary, ta byla celá spadlá, lidi
to rozebírali a odtud vozili kámen i do
Libkova na rybník. Udělali jsme výběrové
řízení, hodně mi radil a pomáhal starosta
Kdyně Jan Löffelmann. Na milion v rozpočtu
jsme se dostali až ve třetím volebním období
prodejem akcií energetických společností získaných od státu ve velké privatizaci.
Zajímavou historii měl i obchod na návsi.
Ten si lidé postavili v akci „Z“, odpracovali
zde spoustu hodin, aby pak připadl Jednotě,
která ho po roce 1991 v rámci privatizace
a restitucí nabídla k prodeji za 400 tisíc. Ty
obec neměla, o koupi projevila zájem bývalá
prodavačka, nakonec obec peníze sehnala
a dohodla se s Jednotou na dvou splátkách.
Za pár týdnů se ozval předseda Jednoty, že
prodavačka přeplatila nabídku o 30 tisíc
a tudíž obchod prodali jí. Jediné, co jsme
zmohli, bylo věcné břemeno ve formě provozování obchodu po 10 let. Na přelomu století
jsme udělali kanalizaci ve spodní části obce
a začali plánovat plynofikaci, kterou jsme
dokončili v roce 2001. Následující rok jsem
se starostováním skončil.“
Zdeněk Huspek

Výroční valná hromada okrsku Pocinovice

Koncem prvního únorového týdne se sešli
v místním motorestu zástupci dobrovolných
hasičů pocinovského okrsku, aby si krátce připomněli úspěšný minulý rok a poradili nad činností roku letošního. A proč Libkov jako místo
valné hromady? Tady letos bude okrsková
soutěž v požárním sportu.
Na tato jednání jsou každoročně zváni i starostové dotčených obcí, takže letos přijely starostky Pocinovic Marie Homolková a Loučimi
Jana Dirriglová, místostarosta Chodské Lhoty
Miroslav Jäger a nechyběl ani starosta Libkova
Vladimír Černý. Jednotlivé sbory zastupovali
jejich starostové či velitelé, jednání připravil
a řídil starosta okrsku Leon Stavovčík a právě
ten je jedním z tahounů jeho činnosti. Kromě
zasílání pravidelných informací nejen o připravovaných nebo ukončených akcích doplněné
fotografiemi, ale také o mimořádných událostech elektronickou poštou berou všichni zúčastnění jako samozřejmost, nutné administrativní
práce považuje za samozřejmost zase Stavovčík.
Po schválení plánu práce se rozběhla diskuse, v níž především představitelé obcí označili
své hasiče jako hlavní oporu života ve svých
vesnicích.

Společné foto.

Dirriglová ocenila spolupráci hasičů v okrsku a projevila přání, aby to podobně fungovalo i na
úrovni komunální. Miroslav Jäger pak dodal: „V menších vesnicích jsou hasiči většinou jedinou
nebo hlavní složkou, u nás je spolků víc, ale právě oni jsou tím nejaktivnějším.“
Po skončení jednání valné hromady bylo patrné, že vysoký standard práce dobrovolných hasičů
okrsku č. 10 Pocinovice zůstane zachovaný i letos.
Text a foto Z. Huspek
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DUBEN
 8. 4. Zahořany, školení zastupitelů
obcí, pro obce Kout na Šumavě, Chrastavice, Koloveč, Milavče, Blížejov a Zahořan, ve víceúčelovém kulturním zařízení ve
Staněticích od 15 hod., organizuje obec
Zahořany.
 8. 4. Kdyně, Velikonoční koncert, od 17

hod., Městská knihovna Kdyně

 11. 4. Brnířov, divadelní představení
spolku Komedyjanti uvádí frašku Johanna
Nestroye Zlý duch Lumpacivagabundus
aneb ludrácký trojlístek, od 19 hod. v sále
OÚ
 11. 4. Kdyně, Aprílové tiskání, veselé
barevné tiskání na látku. Akci pořádá centrum Ouško
 16. 4. Kdyně, cestopisná přednáška
Omán, od 16 hod.od v sále Muzea příhraničí, přednáší Jaroslava Wollerová
 17. 4. Kdyně, setkání seniorů při
dechovce s překvapením, od 18 hod. v sále
Sokolovny Kdyně. Hraje Myslivecká kapela Atlas
 18. 4. Mrákov, setkání seniorů, od 14
hod. v KD Starý Klíčov. K tanci a poslechu
hraje hudba J. Randy Taky Taky
 18. 4. Nová Ves, jarní vycházka, od
13 hod. u hasičárny
 23. 4. Kdyně, Kruh přátel hudby, od
19 hod., sokolovna, koncert Moravské klavírní trio: Jana Ryšánková klavír, Jiří Jahoda
housle, Miroslav Zicha violoncello
 25. 4. Všeruby, zábava Spolku dobré
pohody Všeruby, od 20 hod. v kulturním
domě, zahraje Šejnovjanka
 29. 4. Kdyně, Muzeum příhraničí,
16. 30 hod. přednáška o mistru Janu Husovi
 30. 4. Kdyně, kino, 18 hod., Normandie – 70 let od vylodění, filmový
dokument z připomenutí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, jedinečná možnost sledování činnosti plzeňského Military
Car Clubu, který dopravil na vyloďovací
pláž 34 dobových vozidel a 140 příznivců
vojenské techniky, na setkání se těší Jana
Dvorská a Miloš Kašpar
 30. 4. Kdyně, Odraz minulosti,
zahájení výstavy v Muzeu příhraničí ve
Kdyni
 30. 4. Nová Ves, stavění máje, od 18
hod. u kapličky
KVĚTEN
 1. 5. Všeruby, prvomájová vycházka,
od 13 hod, pořádá Spolek dobré pohody
Všeruby
 2. 5. Kdyně, tradiční májový výlet
„Za Kdyni štíhlejší“, pořádá KČT Kdyně
 2. 5. Úsilov, pouťová zábava, hraje
Revival Olympic. Akci pořádá TJ Sokol
Úsilov

KINO

 2. 5. Kdyně, knoflíkové tvoření,
pořádá centrum Ouško.
 6. 5. Kdyně, absolventský koncert sopra-

nistky Barbory Balounové, synagoga, od 19
hod. Akci pořádá farnost Kdyně

 8. 5. Černíkov, jarní pochod aneb „Co
je za humny?“
 9. 5. Libkov, Okrsková soutěž hasičů
okrsek č. 10 Pocinovice, od 13 hod. ve sportovním areálu
 10. 5. Prapořiště, oslava Dne matek,
od 14 hod. v sále sokolovny, pořádá TJ
Sokol Prapořiště ve spolupráci s místní
základní a mateřskou školou
 14. 5. Kdyně, Kruh přátel hudby,
koncert houslistky Gabriely Demeterové,
hobojisty Viléma Veverky a komorního
orchestru Esemble 18+, sokolovna Kdyně od
19 hod.
 16. 5. Chodská Lhota, 28. ročník
turistického pochodu „Chodská bůta“
 16. 5. Brnířov, setkání traktorů, od 11
hod.
 16. 5. Bořice, pouťový víkend
 16. 5. Mezholezy, turnaj v minikopané, na milovníky fotbalu čeká sportovní
zážitek, na přihlížející čeká překvapení
 23. 5. Kdyně, zahájení turistické
sezóny akcí Na kole z Čech do Bavor, sraz
9:30 hod., koupaliště Hájovna
 23. 5. Hříchovice, pouťový víkend

Kdyně

DUBEN
8.
20:00
10.–11.
14.–15.

20:00
20:00

17.–18.
21.–22.
24.–25.
28.–29.

20:00
20:00
20:00
20:00

KVĚTEN
1.–2. 20:00
5.–6. 20:00
8.–9. 20:00
12.–13. 20:00
15.–16. 20:00
19.–20. 20:00
22.–23. 17:00
26.–27. 20:00
29.–30.

17:00

Bílý bůh /SRN,
Maďarsko, Švédsko /
Hodinový manžel / ČR /
Sils Maria / SRN,
Švý. FR /
Tři srdce / Francie /
Sama nocí tmou / USA /
Expendables 3 /A /
Grace, kněžna monacká
/ USA /

Lovci a oběti / ČR /
Violette / FR, BEL /
Fénix / SRN /
Perný den / VB /
Fotograf / ČR /
Pohádkář / ČR /
Škatuláci / USA /
Láska je dokonalý
zločin / Švý, FR /
Garfieldův festival
humoru / USA /

ČERVEN
 20. 6. Sedlice, traktoriáda
 25. 6. Kdyně, slavnostní předání vysvěd-

čení žákům 9. ročníků od 16 hod. v kině
27. 6. Kdyně, Vyrábíme na prázdniny,
pořádá centrum Ouško



Vysoká škola v Domažlicích přijímá
přihlášky pro rok 2015/2016

Správní institut, s. r. o., Jablonec nad Nisou zprostředkovává v Domažlicích vysokoškolské
vzdělání podle zahraniční akreditace již druhým rokem a veškerá výuka i zkoušky probíhají
o víkendech v Domažlicích v prostorách školy VOŠ, OA a SZŠ na Chodském náměstí.
Nyní probíhá nábor studentů, kteří zahájí své studium v zimním semestru akademického roku
2015/2016. Nabízíme ke studiu populární a praktický studijní obor Ekonomika – řízení lidských
zdrojů v kombinovaném bakalářském a magisterském studijním programu.
Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese: info@spravniinstitut.cz.
Přihlášky lze podávat i on-line na stránkách www.spravniinstitut.cz, zaslat písemně nebo osobně
přinést na adresu: MAS Český les, z. s., studijní oddělení, Hradská 52, 344 01 Domažlice
do 31. května 2015.
(red)

Na kole z Čech do Bavor

Novou turistickou sezonu na Kdyňsku zahájí v sobotu 23. května už po jedenácté cyklovyjíždka Na kole z Čech do Bavor.
Start i cíl je na přírodním koupališti Hájovna. Podle náročnosti trasy a své zdatnosti si můžete
vybrat buď padesáti nebo dvacetikilometrovou cestu kolem Rýzmberku a Netřebu. Podstatně kratší trasa je připravena pro vyznavače pěší turistiky a Nordic Walkingu. Prezence začíná v devět
hodin a po úspěšném návratu se může každý občerstvit při hudbě známé klatovské country skupiny F.R.C. Bližší informace poskytnou pracovnice infocentra ve Kdyni.
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Slavilo se MDŽ a začátek jara na Kdyňsku

V Loučimi zahrály Lentilky, akordeonový soubor ZUŠ Kdyně. Všechny
přítomné ženy dostaly obligátní karafiát, ochutnaly zákusky, které si samy
připravily, a zábava pokračovala při hudbě Dany a Zdeňka Trefancových.

Libkovské ženy se sešly v místním motorestu. Každá z nich dostala od
hasičů i obecního úřadu květinu a malé občerstvení. Na harmoniku
hrál rodák Václav Bejvl z Nové Vísky.

V Zahořanech svezl ženy do kulturáku autobus. Následovala kytička,
občerstvení a ochotnické divadlo Bolešiny Chuchláci s divadelním
vystoupením pod názvem Jo, není to jednoduché.
Nejdříve děti, poté harmoniky, ale hlavně barman bavil ženy v Chodské
Lhotě. Michal Kundrát nejprve zažongloval a poté se pustil do výroby drinků s přítomnými ženami. Nejlépe prý chutnal Sex on the beach. Samozřejmě
kytička nechyběla.

Setkání dvou generací učitelů u příležitosti jejich svátku v základní škole
ve Kdyni.
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Letošní Velikonoce byly aprílové. Kluci s pomlázkami vyrazili za sluníčka a vrátili se s chumelenicí. A nebo naopak. Patřili k nim i koledníci na snímku, kteří se chystají „omladit“ děvčata ve Staněticích. Foto
Hanka Hoffmannová

