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Kdyňsko na konci léta

V Libkově otevřeli nově zrekonstruované víceúčelové hřiště. Volejbalový
turnaj zahájila starostka Barbora Černá, druhá zleva.
(pořadatelé)

Kolovečská pouť.

V sobotu 29. srpna pořádala obec Kout na Šumavě v areálu Na střelnici
posezení s heligonkou. I přes nepřízeň počasí dokázali mrákovští heli‑
gonkáři hudbou a zpěvem potěšit přítomné občany.
(ou)

První třída ZŠ Mrákov se svojí třídní učitelkou Mgr. Blankou Mužíkovou.
(zš)

(kk)
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Hasiči ukončili sezonu
V sobotu 5. září se uskutečnilo v Chodské Lhotě tradiční setkání hasičů na závěr
prázdnin a ukončení sezóny mladých hasičů. Začalo se námětovým cvičením. Sešla se
zásahová jednotka a vyzkoušeli si, jak rychle rozvedou vodu v případě požáru. Za od‑
měnu dostali všichni pivo, klobásu a výbornou buchtu. Při té příležitosti se družstvo
mladých hasičů rozloučilo s činností dvou dospívajících hasičů J. Hoffmeistrem a M.
Radou. Všem hasičům děkujeme za jejich činnost.
(M.J.)
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Malá pouť
nad Smržovicemi
Opět po roce, v neděli 6. září, se sešla skupi‑
na asi padesáti věřících na stráni pod Za‑
dním kopcem nad Smržovicemi u kaple sva‑
tého Václava. Konala se zde bohoslužba k
výročí posvěcení této kaple. Mši svatou ce‑
lebroval Msgre. Miroslav Kratochvíl. Stavi‑
telem této kapličky je rodina Mrázova ze
Smržovic čp. 27. Byla vysvěcena 1. září
2013. Mši provázeli věřící zpěvem písně
„Pojď k Spasiteli“ a na závěr zazpívali všich‑
ni píseň „Čechy krásné, Čechy mé“. Kaple je
zasvěcena patronu České země ‑ svatému
Václavovi. Bohoslužby se zúčastnili převáž‑
ně poutníci z kdyňské a loučimské farnosti.
Počasí v tento den bylo slunečné. Po mši sva‑
té si mohli všichni pochutnat na vynikají‑
cích chodských koláčích. Bylo to takové ro‑
dinné setkání, a tak pan farář všechny po‑
zval na další pouť, která se zde uskuteční
opět za rok, tedy první zářijovou neděli.
Martina Matějková

Končící mladí hasiči se svým vedoucím.

Turnaj na novém hřišti
V Libkově proběhl v sobotu 22. srpna tradiční volejbalový turnaj na nově zrekonstruova‑
ném víceúčelovém hřišti. Starostka obce ho zahájila několika informacemi k nově opra‑
venému hřišti a přivítala hráče i diváky. Nový povrch hřiště si vyzkoušelo 11 týmů. Zpo‑
čátku bylo příznivé počasí, ale asi tak v polovině začalo pršet a hrozilo, že turnaj nebude
možné dohrát a o vítězi rozhodne los. Nakonec se počasí umoudřilo a všechny zápasy se
dohrály. Vítězem se stal nováček turnaje, družstvo z Kouta na Šumavě.
Děkujeme hráčům i divákům, že i přes nepřízeň počasí vydrželi až do konce a i po skonče‑
ní si užili volné zábavy v blízkosti areálu „nového“ hřiště.
Pořadatelé turnaje
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Nemůžeme jít ode zdi ke zdi
V době výskytu koronaviru nemůže‑
me jít ode zdi ke zdi.
V březnu se tzv. vypnula ekonomika.
Tento výraz s oblibou používá paní
ministryně financí. Zdálo se, že to
alespoň pomohlo zvládnout epide‑
mii koronaviru. Pouze se to zdálo.
Nevíme přesně sice, jak by to dopad‑
lo při umírněnějším a racionálněj‑
ším stanovení omezu‑
jících pravidel. Nebyla
by poškozena ekono‑
mika, to ale s určitostí
víme. Naděje, že tato
tvrdá opatření spoje‑
ná i s kompletním
uzavřením
hranic
s Německem se pro‑
mění v zázrak, se ne‑
naplnila.
Na zázraky v politice
a ekonomice nevěřím.
Častokrát se v letech
2014–2016
chlubil
Andrej Babiš, jak zázračně snižuje
veřejný dluh. Nic nesnižoval, pouze
upravoval statistiky. Ani v případě
covidu se žádný zázrak samozřejmě
nekonal. Dokonce si nemyslím, že
nějaká pokračující tvrdá omezení
v letních měsících, která by spolehli‑
vě zlikvidovala zbytky živnostníků a
provozovatelů restaurací a hotelů, by
měla nějaký významně jiný dopad na
současnou situaci. S koronavirem se
budeme muset bohužel naučit žít.
Znamená to dodržování nám všem
známých pravidel. I ty roušky budou
asi delší dobu nepostradatelnou po‑
můckou. Nový ministr zdravotnictví

začal šermovat s reprodukčním čís‑
lem R a opětovně vyhlašovat nouzo‑
vý stav s mnoha omezeními, ale i vý‑
jimkami.
Neustále mluví o divadlech, ale zatím
jsme se nedozvěděli, jak to vlastně
vypadá s koncerty. Budou se moci
konat nebo nebudou. To ví možná
Bůh, ale jím určitě není epidemiolog
Roman Prymula. Cí‑
lem článku není pole‑
mizovat s opatřeními
pana ministra a nově
i vlády.
Kritizovali jsme ještě
v březnu Německo.
Teď vyhlížíme naopak
s důvěrou, že bavor‑
ský ministerský před‑
seda hranice do naší
země neuzavře. Po‑
škodil by tím nejen
část našich občanů do‑
jíždějících do Němec‑
ka za prací, ale zároveň by tím po‑
škodil i bavorskou ekonomiku.
Každá mince má rozhodnutí má vždy
dvě strany. Musíme přiměřeně vy‑
hodnocovat přínosy, ale i negativní
dopady. To není jednoduché a zdá se,
že se to moc na jaře nezvládlo. Eko‑
nomické dopady jsou ohromující.
500 mld. schodku státního rozpočtu
sice nemusí v dané chvíli možná kon‑
krétního jedince až tak trápit.
Ale ono to má další pokračování. Ne‑
žijeme v době uzavřené ekonomiky.
Pokud nepřesvědčíme finanční trhy
o schopnosti dostát svým závazkům,
situace se radikálně promění. Nechci

vyvolávat zlé argentinské či řecké
duchy, ale tamní ekonomiky a samo‑
zřejmě ani životní úroveň lidí se do‑
dnes nevrátila do původních hodnot.
Ještě před rokem ministryně financí
odmítla byť jen o kousek, zvýšit
schodek.
Teď se najednou vše úplně otočilo.
Svět se zbláznil. V módě jsou výrazy
proinvestovat, promořit. Všechno
s předponou „pro“ je in. Samozřejmě
nejsme beztak schopni teď vrhnout
do ekonomiky ohromné množství
peněz. Přineslo by to jen vyšší inflaci
a znehodnocení úspor obyvatel. In‑
vestovat musíme, ale zatím se tak či‑
ní stejně jen rétoricky. Teď otočím
téma na nedávno přijatou novelu tzv.
urychlovacího zákona výstavby sil‑
niční, železniční a vodohospodářské
infrastruktury. Senátní pozměňovací
návrhy, které mohly urychlit státní
investice i do silničních obchvatů na
Domažlicku a Kdyňsku, největší
vládní strana nepodpořila. I když ve‑
řejně pochválila senátory za to, s ja‑
kou racionalitou přistoupili k opravě
znění zákona politicky spíchnutého
ve Sněmovně. Ale u toho zůstalo. Kde
jsou sliby a předsevzetí, že se musí‑
me z krize proinvestovat.
Je to teď hodně na každém z nás, na
naší zodpovědnosti. Na vládu moc
nespoléhejme. Každého z nás může
vir napadnout. Neznamená to ale, že
přestaneme žít, nakupovat, že se
zamkneme a budeme čekat na spásu
světa. Nic takového nenastane.
Ing. Vladislav Vilímec,
senátor Parlamentu ČR

Pomoc členským obcím DSO Kdyňsko
Činnost Centra společných služeb byla v poslední době zamě‑
řena především na přípravu podkladů pro plánované povinné
setkání v rámci projektu. Toto jednání se konalo z důvodu
mimořádné epidemiologické situace elektronicky. Hlavními
podklady pro setkání starostů jsou výstupy, které byly zpraco‑
vány v rámci prodloužení projektu. V průběhu léta proběhl
sběr dat od členských obcí DSO. Získané informace byly vy‑
hodnoceny a zapracovány. Výsledkem je shrnutí denních běž‑
ných sociálních potřeb obyvatel DSO, zpráva o ověření kon‑
cepčních záměrů meziobe‑
cní spolupráce a za třetí
oblast byl vytvořen pře‑
hled o stavu veřejnopráv‑
ních smluv na území DSO.
Další velmi důležitou čin‑

ností je aktualizace Strategie rozvoje DSO Kdyňsko, která byla
dokončena a je připravena k projednání. CSS se dále spolupo‑
dílí na organizaci školení „Účetnictví obcí v praxi“, které je ur‑
čeno pro účetní obcí a je plánováno na 20. října v Klatovech a
27. října v Domažlicích. CSS doufá, že se do té doby situace s
koronavirem uklidní a školení bude možné realizovat. Kromě
těchto činností CSS nadále poskytuje poradenství pro obce, je‑
jich organizace a občany dle aktuálních požadavků.
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Léto v Brnířově opět u parezu
Přestože celý svět bojuje již
od jara s nepříjemným virem,
nevzal tento boj sílu našim „pa‐
rezákům“ a druhou srpnovou
sobotu se postavili na startovní
čáru tradičního „Brnířovského
parezu“ v hojném počtu. Vyba‐
veni nejen netradičními kostý‐
my, ale také nezbytnými dřevá‐
ky, se vrhli po startovním vý‐
střelu do vody rybníka, aby ho
překonali nejprve plaváním a
pak také oběhnutím a objetím
na kole. V příjemné zábavě pak
pokračovali soutěžící i diváci až
do pozdních nočních hodin
u místního hasičského klubu,
kde probíhala taneční zábava.
Rozloučení s prázdninami,
které se konalo poslední srpno‐
vý pátek, nám trochu pokazilo
počasí. Děti stihly prohnat svoje
kola v dětském cyklozávodě a
po něm si opéct na návsi buřty.
Večerní taneční zábavu v přista‐
veném stanu už ale provázel déšť, a tak byl strašidelný průvod s lampiony o týden odložen. Následující pátek si však děti vše vynahradily. K pro‐
cházce setmělým Brnířovem potřebovaly hodně odvahy, protože tady na ně číhalo hodně strašidelných bytostí. Na konci na ně čekal poklad plný
drobných hraček a sladkostí a novým překvapením byl krásný ohňostroj.
Ing. Věra Jandová, Obecní úřad Brnířov

Kolovečský trojboj po osmé
Ve znamení čísla 8 se v letošním roce opět ko‑
nal proslulý Kolovečský trojboj. Rybářský
spolek Koloveč ve spolupráci s Pavlem Krum‑
lem ml. pořádal v sobotu 8. srpna 8. ročník

Kolovečského trojboje, ke kterému nastoupilo
v přírodním areálu na koupališti u Holce osm
soutěžních týmů, každý s pěti muži v sestavě.
Ve 13:30 byla přihlížejícím představena muž‑

stva a došlo k jejich rozlosování do dvou sku‑
pin. Pořadí disciplín bylo stejné, jako v před‑
chozích ročnících: Fyzicky nejnáročnější tý‑
mové přetahování lanem, pití půllitrového pi‑
va na čas, přičemž výsledný čas týmu byl sou‑
čtem časů jednotlivců, a hod prázdným piv‑
ním sudem o váze přibližně 13 kg do dálky,
přičemž výsledek pro tým byl součtem nejlep‑
ších hodů každého jednotlivce.
Po urputném boji a sečtení výsledků se týmy
na stupních vítězů seřadily takto:
zlato – Hasiči Hradec
stříbro – Echt Kolofant
bronz – Kolovečské lopaty
Pro početné publikum byly do přestávek vlo‑
ženy soutěže žen a dětí v pití piva a limonády
na čas. Tím se přímí účastníci mohli lépe vžít
do pocitů samotných soutěžících. Během celé
akce, i po jejím skončení, si mohli všichni náv‑
štěvníci vychutnat výborné občerstvení, které
připravil hlavní pořadatel Pavel Kruml ml. za
spolupráce Rybářského spolku Koloveč.
Někteří borci si během soutěže v horkém let‑
ním dni sáhli na dno svých sil. I poraženým
patří velký obdiv!

Tým Echt Kolofant – každoroční účastník akce.

Kamila Krištofová, městys Koloveč
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Honba za pokladem v Úžlebci
V neděli 13. září uspořádal Areál Úžlebec,
za pomoci několika dalších přátel, pro děti
pirátskou honbu za pokladem. Po vstupu do
areálu získalo každé dítě své pirátské jméno
a stalo se součástí posádky usilující o poklad
kapitána Rudovouse. Děti, coby členové pi‑
rátské posádky, překonávaly nejrůznější ná‑
strahy, které jim stály v cestě. Společně lušti‑
ly šifry a musely táhnout za jeden provaz,
aby nakonec získaly vytoužený poklad. Neby‑
lo to vůbec lehké, ale nakonec všichni piráti
poklad našli. Truhlu plnou zlaťáků a i něco
sladkého na zub. Děti si mohly také vyrobit
svůj pirátský klobouk, fotit se v pirátském
fotokoutku, střílet z luku nebo vyzkoušet no‑
vě postavené pískoviště ve tvaru pirátské lo‑
di. Akci plnou zábavy navštívilo kolem 70 dě‑
tí. Program i spoustu dobrého jídla si užili
nejen děti, ale i dospělí, kteří si mohli v klidu
posedět, zatímco jejich děti usilovaly o získá‑
ní pokladu. Děkujeme všem zúčastněným a
zároveň všem, kteří se podíleli na přípravách
a realizaci celé akce.
Klára Velíšková

Hovory ze Šumavy
O víkendu 11. – 13. září uspořádala v Klato‑
vech Nadace Hannse Seidela zastoupení
v České republice mezinárodní odbornou
konferenci s názvem 1. Česko‑německé ho‑
vory ze Šumavy.
Třídenní konference s osobnostmi z řad po‑
litiky, ekonomiky a občanské společnosti se
především zabývala otázkami, jak by mohla
za současných mimořádných okolností dále
pokračovat česko‑německá spolupráce.
V sobotu dopoledne bylo hlavním tématem
uzavření hranic mezi Německem a Českou
republikou během koronavirové pande‑
mie. Účastníci během debaty hlavně pou‑
kázali na problémy, se kterými se během
uzavření hranic potýkali, a jak vypadala

během této doby česko‑německá příhra‑
niční spolupráce.
Na toto téma diskutovali starosta městyse
Všeruby Václav Bernard, Dr. Richard Pikner,
primář laboratoře v Klatovské nemocnici,
Pablo Schindelmann za mezinárodní občan‑
skou iniciativu „Soboty pro sousedství“, San‑
dro Bauer, starosta města Furth im Wald a
zástupce okresního rady Cham a Václav
Chroust, místostarosta Klatov.
Václav Bernard mimo jiné zavzpomínal na dět‑
ství a železnou oponu, na emoce obyvatel příhra‑
ničí v jarní koronavirové krizi, nepochopitelnou
demonstraci síly na hranicích a nepravdy týkají‑
cí se situace v sousedním Bavorsku a neomluvi‑
telné poškozování pendlerů.
Městys Všeruby

V Kolovči
se loučili
s prázdninami
5. září 2020 se pro děti a jejich rodiče
konalo v Kolovči zábavné odpoledne, kte‐
ré pořádal městys Koloveč, SDH Koloveč a
členové místních spolků.
V čase od 14:00 do 17:00 bylo na trase
mezi mateřskou školkou a rybníkem Hol‐
cem nachystáno devět stanovišť s pestrý‐
mi úkoly, které si připravili členové spolků
spadajících pod městys Koloveč. Při vědo‐
mostních, sportovních i zábavných úko‐
lech si děti užily spoustu legrace. Za každé
splněné stanoviště získali malí účastníci
razítko do své karty. Tu pak na konci cesty
vyměnili za pěkný dárek. Ale tím ani zda‐
leka zábava nekončila! V přírodním areálu
na děti čekaly další atrakce: houpačky,
tvořivá dílna, rybolov, balónky, střelba (air
soft, vzduchovka, luk), hasičská technika,
projížďky na loďce a další. V závěru odpo‐
ledne předvedl ukázku dravců i sokolník
Václav Šporer z Horšovského Týna. Pro
všechny bylo v areálu připraveno bohaté
občerstvení. Malí i velcí odcházeli z akce
velice spokojeni.
Kamila Krištofová, městys Koloveč
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V Úžlebci se chytalo
V areálu Úžlebec u Černíkova se konaly rybář‐
ské závody. Chytali děti i dospělí! Závod začal
po ranním rozbřesku, registrace probíhala od
6.30 do 7.00 h. O výhry soupeřilo celkem 19
účastníků, a to ve dvou kategoriích – děti do 15
let, ve které se utkalo 8 závodníků, a dospělí
v počtu 11. Počasí nám přálo, byl skoro letní
den. Rybník je pořádně zarybněný, a tak se na‐

chytaly i pěkné kousky. Největšího kapra zdolal
pan Ion Sclifos, měřil 55 cm. Celkem se ulovilo
26 ryb o celkové délce 11,32 m. Vítězem mezi
dospělými se stal pan Vlastimil Zeithaml s úlov‐
ky v celkové délce 132 cm. Druhý v pořadí byl
pan Ion Sclifos s délkou 99 cm a třetí se umístil
pan Jiří Baxa s délkou 93 cm. V kategorii dětí
zvítězil s délkou 391 cm Patrik Praštil (11).
Tento nadějný mladý rybář svým výkonem
převálcoval i všechny dospělé a stal se s
velkým náskokem absolutním vítězem celé
soutěže. Druhý se umístil Matyáš Šmídl
(11 let) s nalovenou délkou 139 cm. I tento
chlapec porazil všechny dospělé rybáře a v
absolutní soutěži se umístil na 2. místě.
Třetí místo v dětské soutěži obsadil Radek
Sedláček (10) s délkou 47 cm. Oceněna by‐
la též kategorie nejmladší rybář, kterým
byl Václav Fišer (8). Kluci nás přesvědčili,
že dospělým už dorůstá silná konkurence.
Organizátoři si připravili pro závodníky
občerstvení i zajímavé ceny, které si odnes‐
li v kategorii dětí všichni zúčastnění a v ka‐
tegorii dospělí první 3 závodníci. Závěrem
bychom rádi poděkovali všem zúčastně‐
ným a těšíme se na další ročník rybářských
závodů v areálu Úžlebec! Klára Velíšková
Na fotografii absolutní vítěz
soutěže Patrik Praštil (11).

Děkujeme za vše,
pane veterináři!
Dne 10. července 2020 se mnohým z nás
úzkostí zatajil dech nad zprávou o tragické
smrti známého člověka, rovného chlapa, od‑
borníka ochotného vždy podat pomocnou ru‑
ku, poradit v kteroukoliv denní i noční hodi‑
nu. Po vážném úrazu hlavy při výkonu povo‑
lání, které bral jako své poslání, nás opustil
MVDr. Jan Král, veterinární lékař, který svoji
praxi ve Kdyni provozoval dlouhou řadu let.
Zemřel po více než měsíc trvajícím boji s ná‑
sledky vážného zranění, který nechtěl jen tak
lehce vzdát. Ostatně to, že se nevzdává, ve
svém životě dokázal již dříve, když se pral s
vážnou nemocí, kterou dokázal pokořit. Z po‑
sledního boje však jako vítěz bohužel odejít
nedokázal. Přátelé, známí a kolegové Jana
Krále se rozhodli jeho rodinu v tomto těžkém
období finančně podpořit a ve spolupráci s
vedením města Kdyně vyhlásit veřejnou sbír‑
ku. Dvaapadesátiletý veterinář po sobě kro‑
mě dvou nezletilých synů a dlouholeté přítel‑
kyně zanechal ještě dospělého syna, rovněž
veterináře, a tedy i svého nástupce.
Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

Název veřejné sbírky: Děkujeme za vše
Číslo transparentního účtu:
294551798/0300
termín ukončení sbírky: 30. listopadu 2020

A v Libkově taky

Dne 26. září se v obci Libkov konalo
v rámci Úslavského poháru předposlední
kolo rybářských závodů. Začínalo se
v šest hodin registrací účastníků, samo‑
tné soutěžení odstartovalo ve čtvrt na
osm. Zúčastnilo se celkem 36 rybářů, kte‑
ří i přes nepříznivé počasí usilovně soutě‑
žili. Prvních 10 míst bylo obdařeno cena‑
mi. Celou akci pořádal SDH Libkov za po‑
moci občanů. Zajištěno bylo i občerstvení.
Ing. Lucie Mlezivová

Důležité kontakty
ČÍSLO NA KRAJSKOU HYGIENU – DOMAŽLICE:
Po–Pá: 7–15 hod. – 379 723 421,
po pracovní době, víkendy, svátky: 724 090 060, 736 483 572
LINKA PRO SENIORY DOMAŽLICE:
od 8 do 15 hod. tel.: 702 269 832
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Nové hřiště v Zahořanech
V Zahořanech v mateřské škole otevřeli hřiště. Krásný slunečný
den 27. srpen se v Mateřské škole Zahořany nesl ve slavnostním
duchu. V areálu zahrady mateřské školy její vedení připravilo od‑
polední setkání pro rodiče a děti navštěvující školu. V úvodu set‑
kání proběhlo pasování prvňáčků, kteří v letošním roce opustili
mateřskou školu a vstoupili do další etapy svého života. Každo‑
ročně se pasování prvňáčků uskutečňuje v červnu, bohužel díky
onemocnění COVID‑19 a uzavření škol muselo být přesunuto.
Následovala druhá část programu, jímž bylo otevření nového
dětského hřiště pro mateřskou školu. Bývalá sestava dětského
hřiště již technickým stavem neodpovídala řádnému provozová‑
ní a musela být odstraněna. Zastupitelstvo obce Zahořany proto
pro tento rok vyčlenilo finanční prostředky na pořízení nových
herních prvků pro areál zahrady. Díky tomu, že na výstavbu hřiš‑
tě obec získala dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje, mohla být pořízena daleko větší sestava, než
byla původně v plánu, a také herní prolézací tunel. Hřiště slav‑
nostně otevřeli přestřižením pásky starosta obce Pavel Vondro‑
vic, ředitelka mateřské školy Naděžda Zůnová a učitelka Radka
Zůnová. Poté již hřiště patřilo jenom dětem. Spokojenost dětí
s novým hřištěm byla velká, což dokazuje i fakt, že se na něj do‑
slova vrhly a hrály si na něm do pozdních odpoledních hodin.
Ing. Pavel Vondrovic, starosta obce Zahořany

Sportovní odpoledne v Libkově
V sobotu 29. srpna odpoledne uspořádala obec Libkov v rámci
činnosti Místní knihovny Libkov za podpory SDH Libkov a Spolku
pro čistý a zdravý Libkov opět po roce společnou sportovně zábav‐
nou akci pro děti. Akce sice byla z důvodu mimořádných opatření a
rekonstrukce povrchu sportovního hřiště odložena až na konec
prázdnin, ale i tak se vydařila. Přestože počasí naplánované akci

zrovna nepřálo, začaly se před druhou hodinou u hřiště scházet děti
a jejich doprovod. SDH Libkov zajistil pro příchozí občerstvení a
stánky s posezením, a tak se měli příchozí kam schovat před případ‐
nými dešťovými přeháňkami.
Nejdříve starostka obce všechny přivítala na nově zrekonstruova‐
ném víceúčelovém hřišti a poté proběhla prezentace, kde děti obdr‐
žely kartičku se svým jménem pro sbírání razítek
u jednotlivých stanovišť. Pro malé sportovce bylo
připraveno mnoho různých her, soutěží a atrakcí.
Sportmanie Plzeň zapůjčila lukostřelbu a velké
„Člověče nezlob se“. Další sponzor akce Šumavské
zahrady, s. r. o. ,připravil pro děti tetování, o které
byl samozřejmě velký zájem. Dále všichni soutě‐
žící mohli ukázat svoji zručnost při překonání
překážkové dráhy, srážení plechovek, střelbě ze
vzduchovky apod. Jako vrchol programu zajistil
SDH Libkov ve spolupráci se členy SDH Pocinovi‐
ce hasící pěnu. Dovádění v pěně si děti náležitě
užily. Pro malé sportovce byly připraveny diplo‐
my za účast a věcné odměny, které věnoval spon‐
zor Šumavské zahrady, s. r. o., Spolek pro čistý a
zdravý Libkov a finančně přispěla i obec Libkov.
Nakonec děti obdržely malé sladké občerstvení
od hodné tety Jany.
Poděkování patří všem, kteří bez nároku na fi‐
nanční odměnu věnovali svůj čas, aby si děti moh‐
ly zasoutěžit a vydovádět se, a také aby se občané
obce mohli po delší „koronavirové“ pauze sejít a
popovídat si. Nyní jen můžeme doufat, že se život
vrátí zpět do „normálních kolejí“ a pořádání tako‐
výchto společných akcí bude pokračovat.
Milada Černá, knihovnice
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Pohádkové procházky
V Chodské Lhotě se v krásné slunečné od‑
poledne 8. srpna uskutečnila pohádková
procházka pro děti. Zúčastnilo se okolo 70
dětí s doprovodem. V lese čekalo mnoho po‑
hádkových postaviček s tematickými úkoly.
Děkujeme všem, kteří pomáhají. Vždyť ten
krásný dětský úsměv za to stojí. Na závěr
bylo posezení u táboráku v Lomečku.

Aby to dospělým nebylo líto, podobný
večer se pořádal i pro ně o týden dříve,
v sobotu 1. srpna. Ukázalo se, že dospělí
jsou stejně hraví, jako ty děti. Jen tu straš‑
livou ježibabu se nikomu v krásnou prin‑
ceznu proměnit nepovedlo, takže za rok
opět ,,S kořalkou za pohádkou“.
(J. M. a foto J. N.)

Poděkování od zahrádkářů
Veliké poděkování patří Městskému úřadu
ve Kdyni, který velmi pozitivně zareagoval na
naši žádost o finanční příspěvek na stavbu pří‐
střešku před prodejnou ČZS. Pan starosta
Oskar Hamrus byl tomuto praktickému vy‐
lepšení prodejního místa nakloněn. Za to
mu patří upřímné poděkování. Příspěvek 20
tis. Kč, který byl radou schválen, nám moc
pomohl. Celkové náklady činily 47.500 Kč.
Touto pomocí jsme si mohli dovolit z naší
pokladny uvolnit finanční prostředky na
modernizaci hlavní a hospodářské budovy.
Tady celkové náklady dosáhly výše 18.116
Kč. Moštárna prošla nemalými úpravami již
v roce 2019. Celkové náklady činily 17.671
Kč. K těmto stavebním úpravám a moderni‐
zaci v našich prostorách jsme přistoupili
pro jejich nezbytnost a neodkladnost. Tím,
že se loni neurodilo ovoce, jsme čas, který
bychom strávili moštováním a výstavou,
vyplnili činnostmi, na které by se jindy těž‐
ko hledal čas. Naše organizace sdružuje 82
členů. Členská základna má věkový průměr
70 let. Plánů se do budoucna nabízí více, ale
asi se nějaký čas budeme potýkat s tím
hlavním – omladit členskou základnu a pro‐
budit zájem o práci. Výdělek nemůžeme za‐
jistit, vše je založeno na dobrovolnosti se

zájmem udělat něco navíc. Přece žít život sám
pro sebe nemá cenu. Ještě jednou děkuji všem,
kteří přispěli a pomohli.
Jan Mazanec
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Víte, že...
l Počínaje 19. 10. 2020 se budou mě‑
nit nosné sloupy na rozhledně na Vrchu
Sv. Markéty v Dlažově? Po dobu oprav ne‑
bude rozhledna přístupná veřejnosti.
l Kolovečská pouť v srpnu poskytla
bohatý program? Netradiční výstavu ob‑
razů a varhanní koncert v kostele Zvěsto‑
vání Panny Marie, večerní taneční zábavu
v areálu Staré cihelny s kapelami Jamaron
a Ukradený vjecy, výstavu historických vo‑
zidel na náměstí Svobody a mistrovské fot‑
balové utkání okresního přeboru mezi Sla‑
vojem Koloveč a Tatranem Chodov B s vý‑
sledkem 4:0. Během obou dnů pak také
propagační výstavu drobného zvířectva na
Staré radnici nebo stánky a pouťové atrak‑
ce v parku u základní školy. Otevřeno pro
návštěvníky mělo i Muzeum techniky a ře‑
mesel. A k tomu bylo i příznivé počasí,
vzpomíná Kamila Krištofová.
l Ministerstvo životního prostředí
spustilo iniciativu #nakupujemeodpo‑
vědně? Zapojte se do odpovědných nákupů
s MŽP. Odpovědné nákupy může realizovat
každý ‑ firma, obec, ale i jednotlivec. Minis‑
terstvo životního prostředí spustilo tuto
iniciativu, aby motivovalo firmy, veřejnou
správu, ale i jednotlivce k nakupování
s rozmyslem. Všichni by měli přemýšlet
o dopadu svého nákupu na životní prostře‑
dí i společnost. Zároveň tak mohou podpo‑
řit zajímavé projekty nebo místní regionál‑
ní produkty. Bližší informace včetně meto‑
dik jsou k dispozici na webu ČR 2030
(https://www.cr2030.cz). Firmy nebo úřa‑
dy zde najdou například doporučení, jak
vyzrát na šetrný provoz budov, výpočetní
techniku nebo používání kancelářského
papíru. Jednotlivcům při hledání výrobků
šetrných k životnímu prostředí pomáhají
ekoznačky. Zapojit se můžete na tomto od‑
kazu https://www.cr2030.cz/zavazky/za‑
pojte‑se/
l Hlavní složkou památníku Všerub‑
ský kámen, který byl odhalen 28. září
1996, je velký balvan dopravený z orlo‑
vických lesů? Vedla tudy jedna z nejužíva‑
nějších cest k útěku za hranice po únoru
1948. Rozměrný kámen podle tvůrčí myš‑
lenky autora symbolizuje komunistický re‑
žim, robustní a zdánlivě nerozbitný. Ostrý
klín do něho zasazený zobrazuje odpor
proti totalitě. Působením tohoto hrotu ská‑
la postupně puká. Metaforicky tu stojí proti
sobě dva protipóly: útlý, ale neobyčejně
tvrdý křemenitý jehlan proti obrovskému,
ale nekompaktnímu monolitu.
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Rybářské závody v Kolovči
Na úplném sklonku prázdnin 29. srpna uspořádal Rybářský spolek Ko‐
loveč letošní druhé rybářské závody v areálu vodní nádrže U Holce.
K nim se přihlásilo 59 soutěžících, z toho 6 dětí.
Pravidla rybolovu: lov na 1 prut a 1 návazec, měří se každá ulovená ry‐
ba, 1 cm = 1 bod, po celou dobu rybolovu platí zákaz krmení. Loví se
kapr, amur, tolstolobik, štika.
Závěrečné výsledky – kategorie děti:
1. místo – Berklauová Tereza
160 cm
2. místo – Gabriel Jan
50 cm
3. místo – Janovský Rudolf
47 cm
Kategorie dospělých:
1. místo – Vaněk Milan
684 cm
2. místo – Bartoš František
567 cm
3. místo – Beroušek Petr
493 cm
Největším úlovkem dne byl tolstolobik délky 107 cm a o váze 15,8 kg.
Šťastným rybářem byl Kalčík Vlastislav.
Kamila Krištofová, městys Koloveč

Aktuální výstavy ve Kdyni
Výstava v synagoze:
V úterý 8. září byla slavnostně zahájena výstava „Po‑lin/Židé v republice mnoha národů“. Žákyně Základní umělecké školy ve Kdyni, slečna
Rozálie Váchalová, zahrála v úvodu vernisáže skladbu polského skladatele Chopina. Nocturno znělo prostorami synagogy skutečně honosně.
Po krátkém oficiálním zahájení ze strany ředitelky MKS, dostala slovo zástupkyně ředitele Polského institutu v Praze paní Laura Trebel
Gniazdowska. Přijela z Polska, aby v krátkosti nastínila historii polských Židů. Poté dostal prostor dokumentární snímek „Ostatni klezmer“
o životě Leopolda KozĹowski‑Kleinmana. Hudebního skladatele, průkopníka klezmeru a silného člověka, který díky hudbě, lásce k ní a srdci,
které nezlomila ani nacistická zvůle, přežil útrapy války a nelidské zacházení. Zemřel v loňském roce ve věku 101 let. Leopold Kozlowski složil
hudbu např. k známému filmu „Schindlerův seznam“.
Dokumentární snímek vnesl do synagogy atmosféru pokory, důstojnosti, respektu k životům, které byly zmařeny vražednou ideologií.
„Hrál jsem živým, umírajícím, mrtvým. Sám nahý na stole...už jen vítr šumí..“ – silný dokumentární snímek doporučujeme ke zhlédnutí všem,
kdo budou mít tu možnost. (K. Fiala)
VÝSTAVA BUDE V SYNAGOZE DO BŘEZNA 2021. VSTUPENKY SE KUPUJÍ V INFOCENTRU

Výstava Michaela Rittsteina
Vernisáž výstavy Michaela Rittsteina, významné osobnosti výtvarného umění, se konala 11. září 2020 v parku Muzea příhraničí ve Kdyni. Neobyčejnou
atmosféru letního pátečního odpoledne tvořily nejenom příjemné chvíle ve stínu vzrostlých lip, ale i téměr 200 umělcových přátel a obdivovatelů umění,
kteří si zahájení výstavy v místním parku nenechali ujít. Moderátorem večera byl galerista Libor Gronský, olomoucký arteterapeut a muzikoterapeut.
Hudebním doprovodem vše zpestřil umělcův kamarád Zdeněk Bína, multiinstrumentalista z kapely minus123 minut.
Jsme poctěni, že sám Michael Rittstein, expresivně figurální malíř, jehož plátna hostily výstavní galerie světového formátu, jako např. Centre G. Pompidou
v Paříži nebo vídeňské muzeum Albertinum, vyjádřil velké potěšení nad pozváním vystavovat ve Kdyni. Po velkolepé výstavě v Jízdárně Pražského hradu
(70 děl k jeho 70. narozeninám), v jedné z největších výstavních síní v Česku, máme možnost i v našich skromných výstavních prostorách kdyňského Mu‑
zea příhraničí hledat a nacházet na jeho velkoformátových plátnech pulzující hru barev, překvapivé detaily a dynamickou atmosféru umělcovy tvorby.
Od jara do podzimu tráví čas na své chalupě v Brnířově, kde neúnavně pracuje. Kdyně a její krásné koupaliště Hájovna mu slouží jako místo pro aktivní
odpočinek (plavání, cyklistiku), ale i jako místo pro setkávání se s místními. Nejen v zemědělském Brnířově, i ve Kdyni nachází mnohé inspirace pro svoji
osobitou tvorbu. Vše může být v určitých nuancích či s vtipnou nadsázkou, která je mistrovi vlastní, přetaveno do příběhu konkrétního díla.
Vzhledem k bezpečnostním nařízením ohledně pandemie covid ‑19 jsme se s panem Michaelem Rittsteinem dohodli na odložení plánované komentované
prohlídky nad jednotlivými uměleckými díly.
S panem Rittsteinem pořídíme zvukový záznam prohlídky k jednotlivým obrazům, který bude k dispozici v kanceláři Infocentra ve Kdyni, a to od 1. 10.
2020. Věříme, že této možnosti využijí především školní pedagogové se svými žáky z širokého okolí, aby své žáky seznámili s tvorbou této mimořádné vý‑
tvarné osobnosti.
Michal Rittstein (* v Praze 17. 9. 1949) je český výtvarník. Patří k nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby. V letech 1964 až 1968
studoval na SOŠV Václava Hollara a v letech 1968 až 1974 na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Arnošta Paderlíka, kde působil od roku
2001 jako vedoucí Malířského ateliéru III. Je členem výtvarných skupin „12:15“, „Pozdě, ale přece“, „Nová skupina“ a „SVU Mánes“. Je zastoupen v čet‑
ných významných sbírkách, např. Národní galerie v Praze, Galerie hl. města Prahy, českého muzea výtvarných umění v Praze, Památníku národního pí‑
semnictví Praha, oblastních galeriích v Česku, na Ministerstvu kultury ČR, Centre G. Pompidou, ve vídeňském Albertinum a v mnoha soukromých sbír‑
kách v Česku, Evropě, USA a Austrálii.
Lidka Brychová
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Poprvé ve školní lavici v kdyňské škole
Celkem 48 prvňáčků letos
poprvé usedlo do školních
lavic v kdyňské a prapořišť‑
ské základní škole. Novope‑
čené školáky kromě jejich
učitelů tradičně přivítal ta‑
ké pan starosta, který nav‑
štívil kdyňskou základní
školu, a paní místostarost‑
ka, která zavítala za prvňáč‑
ky do Prapořišť. Děti jako
památku na svůj první škol‑
ní den dostaly dřevěnou
pastelku se svým jménem a
malý batůžek. Všem školá‑
kům v novém školním roce
přejeme hodně úspěchů, po‑
hody, zážitků a spoustu no‑
vých znalostí, dovedností
i kamarádů.
Ing. Věra Říhová,
místostarostka města Kdyně

Safír opět přilákal stovky dětí
Po dlouhé koronavirové pauze se děti
konečně dočkaly svého odpoledne, kte‑
ré mohly strávit na čerstvém vzduchu
po boku rodičů i kamarádů. V areálu
kdyňského sídliště Na Koželužně si pro
ně připravili program vedoucí a in‑
struktoři z pionýrské skupiny Safír,
která v sobotu 5. září odpoledne plné
her pořádala. Byla to první velká akce
pro veřejnost v tomto roce, jelikož už
březnové Deskohraní muselo být kvůli
vládním opatřením bez náhrady zru‑
šeno. Až na konci školního roku se za‑
čala pomalu rozbíhat činnost oddílů a
v létě s plnou parádou konečně pro‑
běhly i tábory včetně toho vodáckého
putovního.
V sobotu se vydařilo počasí a všichni
s napětím sledovali, jestli kvůli zhorše‑
né epidemiologické situaci vůbec něja‑
ké děti dorazí a kolik jich vlastně bude.
Ve dvě hodiny odpoledne se začal celý
areál plnit a brzy bylo jasné, že se akce
účastní stovky dětí. Čekalo na ně dva‑
náct stanovišť, kde nechybělo ani jež‑
dění na koloběžkách, skákání v pytlích,

prolézání tunelem, Spin Ladder, kop do
brány nebo chůze po slackline. Příro‑
dovědný oddíl Všeználků si pro děti
připravil malou poznávačku a nově ta‑
ké možnost nahlédnout do binolupy.
Tam si děti prohlédly různé přírodniny
včetně peříček, ještěří kůže, čmeláka,
mravence a několika brouků. Střelbou
z luku zase lákal na svojí činnost nový
Středověký oddíl, který začíná už 3. říj‑
na a bude fungovat na klubovně U Čá‑
pa každou sobotu od 12:30 do 14:00 h.
Pozvání na akci také přijaly všechny
složky IZS, kterým patří velké poděko‑
vání za trpělivost a nápaditost při prá‑
ci s dětmi. U záchranné služby si děti
mohly na vlastní kůži vyzkoušet první
pomoc a prohlédnout si vybavení je‑
jich vozidla. Velký zájem byl také o vý‑
klad Policie ČR a prohlídku jejich auta,
kde stála fronta dětí, které se chtěly
posadit za volant. Místní dobrovolní
hasiči také přistavili svojí nablýska‑
nou tatrovku, kterou si děti mohly pro‑
hlédnout uvnitř, vlézt si do kabiny a
dokonce i na střechu.

Další tři stanoviště byla připravenéa
v areálu klubovny U Čápa, kde byla po‑
stavená velká trampolína, lanová drá‑
ha a uvnitř také malá rukodělná dílna.
Zde si děti mohly vyrobit papírovou za‑
vařovací sklenici plnou natisknutých
barevných jablíček.
U každého stanoviště nechyběla dezin‑
fekce na ruce, kterou mohli využívat
pořadatelé i soutěžící děti. Málo kdo
o ní ale měl zájem a většina si hlavně
užívala sluníčka a povedené akce. Za
splnění soutěžního úkolu získávaly dě‑
ti body do své kartičky, které pak vy‑
měnily ve stánku s cenami za pěkné
hračky, obrázky, sladkosti nebo za po‑
můcky do školy.
Velké díky patří městu Kdyně a jeho
představitelům, díky jejichž podpoře
se akce mohla uskutečnit, dále pak fir‑
mě Strojírny Kohout, spol. s r .o., a v
neposlední řadě také Plzeňskému kra‑
ji. Těšíme se na vás na další venkovní
akci, kterou bude Drakiáda v sobotu
17. 10. 2020.
Pavla Hrubá, PS Safír Kdyně
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Nedělní odpoledne v Loučimi
Už hodně let je pouťová neděle v Loučimi věnována těm nejmenším.
V atletickém trojboji si můžou vyzkoušet své schopnosti a síly na bě‐
žecké dráze, v hodu kriketovým míčkem a ve skoku do dálky.
Letos přišlo – většinou v doprovodu rodičů – celkem 26 dětí z Louči‐
mi i okolí a bylo zajímavé pozorovat, s jakým zaujetím do klání šli
všichni, snad kromě těch nejmladších, což byli Toník Franc a Filípek
Kraft, oba narození teprve loni.
Po skončení závodů organizátoři pečlivě spočítali výsledky, určili
pořadí a vypsali diplomy. Stejně jako každý rok vyhráli všichni. Děti

si zasoutěžily a mohly porovnat své výkony s ostatními, pro členy
TJ Sokol to byla spousta práce, jejímž výsledkem je spokojenost.
Všichni malí závodníci dostali k diplomům i malé batůžky.
„Počet účastníků v obou dnech byl pěkný, v současné době ohrožení
koronavirem tak akorát,“ poznamenala starostka obce a členka
TJ Jana Dirriglová, která měla na starosti především administrativu.
Všem patří veliký dík za to, že se i v této složité době dokázali sejít a
něco udělat pro druhé.
Text a foto Z. Huspek

Malí sportovci jsou nastoupeni před zahájením závodu.

Branný závod mladých hasičů
V sobotu 28. září se v Chodské Lhotě za nepříliš hezkého počasí v 10.00 hod. započal branný závod mladých hasičů ná‑
stupem všech 94 dětí s jejich vedoucími před sokolovnou. Závod zahájila a organizačně řídila Gábina Wiesnerová a Josef

Tvardík, oba vedoucí Mladých hasičů
v Chodské Lhotě. Účastnilo se 12 sborů,
čekal je běh na čas se sedmi stanovišti
s různými úkoly. Putovní pohár získalo
družstvo z Klenčí pod Čerchovem.
Text a foto J. Nunvář
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O pouti šli za Loučimským džbánkem
O druhém zářijovém víkendu ožilo hřiš‑
tě TJ Sokol Loučim pohybem. Pátého
ročníku „Štrapáce za Loučimským
džbánkem“ se v sobotu 12. září zúčas‑
tnilo 85 turistů jak pěších, tak i na ko‑

lech. Nejkratší 6 km dlouhou trasu jelo
7 cyklistů, o třicet víc jich vyrazilo na
trasu 27 km a 8 nejzdatnějších zvládlo
50 kilometrů. Pro pěší připravili orga‑
nizátoři trasy dvě, již tradiční šestikilo‑

Na snímku realizační tým akce zleva: Jana Dirriglová, Tomáš Franc, Jiří Grosl a Patrik Jung.

metrovou trasu naučnou stezkou kolem
Loučimi si prošlo 29 turistů, čtyři pak
zvládli 15 km dlouhý okruh ze hřiště na
Dobrou Vodu, Kříž v Pohoří, rozhlednu
Markétu, rozcestí u Dlažova, Nevděk,
Modlín a Loučim.
Ve svých slušivých dresech absolvovalo
27 km i 10 členů kdyňského Magor tea‑
mu, jejichž mluvčí trasu ohodnotil:
„Pěkný okruh a pěkně výživný stoupání
od křižovatky za Úborskem do Běhařo‑
va a ještě pak z Miletic do Libkova.“
Jako každý rok odměnili pořadatelé nej‑
vzdálenějšího účastníka, jímž byl Ema‑
nuel Kotouč z Prahy, nejstarší turista
s rokem narození 1939 přijel z Obersch‑
leiseheimu u Mnichova. Většina ostat‑
ních byla z blízkého okolí, ale taky z Kla‑
tov, Spáňova, Hluboké, Dlažova i z ba‑
vorského příhraničí.
„Za mě spokojenost s množstvím cyklis‑
tů, kteří přijeli,“ řekl pak Tomáš Franc,
místostarosta Sokola a sám velký cyk‑
lista.
O dobrou náladu se postarala country
kapela, o jídlo i pití tým kolem starosty
Sokola Josefa Švába.
Zdeněk Huspek

Stovky poutníků u Dobré vody
Poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic je zasvěceno Panně Marii Bolestné. V liturgickém kalendáři slaví církev tento svátek 15. září.
Letošní pouť u Dobré Vody slavili věřící následující neděli 20. září. Poutníci z různých koutů Domažlicka i Klatovska se zde sešli v hoj‑
ném počtu v tomto krásně slunečném nedělním dopoledni, aby zde slavili poutní mši svatou.
Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl
Msgre. Miroslav Kratochvíl. Mši svatou sloužil jako
obvykle venku u kamenného oltáře. Poutníci zpí‑
vali písně K nebesům dnes zaleť písní a Pojď
k Spasiteli.
Kaplička se stálým pramínkem vody byla v roce
2018 zrenovována. Kaple má novou střechu a
omítky, nová je také věžička na střeše.
Dobrá Voda je vyhledávané místo poutníky i turis‑
ty po celý rok a je také oblíbeným místem pro uza‑
vírání sňatků. Bohoslužbu zakončil P. Kratochvíl
závěrečným slavnostním požehnáním a také podě‑
koval obci Pocinovice za to, že se o toto poutní
místo vzorně stará a pozval všechny na tuto velkou
pouť opět za rok.
Modlitba, Boží slovo, zpěv poutníků a setkání
s přáteli, to byla zase další krásná Dobrovodská
pouť.
Martina Matějková
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Opravy budov naplno odstartovaly
Objekt Mateřské školy v Markově ulici se
v letošním roce dočkal zásadních a dlouho
očekávaných oprav čtvrtého pavilonu, který
z důvodu jeho havarijního stavu nebyl po
dlouhá léta využíván ke svému účelu – pro
potřeby dětí navštěvujících tuto mateřskou
školu. Před začátkem školního roku jsem
byl jakožto starosta osloven ředitelkou
MŠ Markova, Bc. Ivanou Kreslovou, která
mě osobně provedla celým pavilonem a
s ohledem na nárůst počtu dětí mi sdělila
své vize a představy, které bychom spo‑
lečnými silami mohli zrealizovat a pavi‑
lon uvést v život tak, aby se v něm opět
rozléhal dětský smích. Na základě pro‑
hlídky pavilonu bylo jasné, že objekt roz‑
hodně není v dobrém stavu – dlouhodobě
se zde neprováděly žádné opravy infras‑
truktury ani postupné rekonstrukce zaří‑
zení či vybavení. Přistoupili jsme proto
k sestavení plánu postupu zprovoznění
čtvrtého pavilonu: vyměnit stará umy‑
vadla a baterie v umývárně i v kuchyňce,
vyměnit staré záchody, ve všech místnos‑
tech opravit spadané a popraskané omít‑
ky a následně opravené zdi nově vymalo‑
vat. Dále pak bylo nutné naplánovat vý‑
měnu PVC v šatně a nově ji vybavit odpo‑
vídajícími šatními skříňkami. Dle před‑
běžného odhadu byla rekonstrukce
v tomto rozsahu vyčíslena na cca 200.000
Kč. Bohužel ihned po zahájení prací jsme
tvrdě narazili na realitu a v objektu byly
zjištěny další velké nedostatky: zarostlé vo‑
dovodní potrubí, únik vody do kanálu pod
školkou z důvodu prasklého potrubí. Tato
voda v kanále následně vzlínala do podlah
i obvodových zdí pavilonu, a to nejspíš již po
celou řadu let. Bylo jasné, že původní plán

rekonstrukce je třeba od základu změnit –
bylo nutné provést změnu vedení rozvodů
v objektu, neboť ty stávající byly vedeny vý‑
hradně pod podlahou. Kromě nových rozvo‑
dů byl v areálu školky rovněž vybudován no‑
vý rozvod tepla a TUV a byla instalována no‑

vá přípojka vody. Komplikace týkající se sta‑
vu infrastruktury v areálu však přesto ne‑
braly konce, a i po připojení nových rozvodů
bylo nutné provádět ještě dodatečná zasle‑
pení starých přívodů. Vzhledem k rozsáhlos‑
ti rekonstrukce jsme se následně rozhodli,

že pavilon zvelebíme od základů i co se týče
vybavení. Došlo proto k pokládce nového
PVC a koberce i v samotné třídě, ke komplet‑
ní výmalbě celého objektu, k pořízení nové‑
ho nábytku – stolků, židlí, lehátek, i vybavení
kuchyňky, apod. Rodiče při návštěvě čtvrté‑
ho pavilonu jistě naleznou ještě celou řa‑
du drobných nedostatků, které budeme
průběžně odstraňovat a ladit k dokona‑
losti. Velké poděkování patří zejména pa‑
ní ředitelce a všem učitelkám v MŠ i další‑
mu personálu a pracovníkům MěÚ Kdyně
za skvělou spolupráci v průběhu náročné
a časově vypjaté rekonstrukce, jejíž ná‑
klady se nakonec vyšplhaly k částce té‑
měř 1,5 mil. Kč. Opravy objektů škol a
školských zařízení tímto ale nekončí – na‑
opak. V hledáčku vedení města, jakožto
zřizovatele Masarykovy základní školy ve
Kdyni je nyní kromě samotné hlavní bu‑
dovy základní školy, k jejíž rekonstrukci
se připravuje projekt, také objekt školní
jídelny, resp. zejména její střecha, kterou
do objektu po dlouhá léta zatéká. Vedení
města plánuje novou střechu dokončit do
konce tohoto roku a zabránit tak dalšímu
možnému poškození objektu vlivem sně‑
hu a jeho následného tání. Děkuji všem
učitelům v základních i mateřských ško‑
lách za jejich trpělivost a toleranci, která
je pro práci v mnohdy nevyhovujícím pro‑
středí zkrátka nutná. Zpracování projek‑
tů, následné plánování a postupné vyčle‑
ňování finančních prostředků je procesem,
který má své zákonitosti a ani z pozice města
bohužel není možné tyto projekty, byť sebe‑
víc potřebné, realizovat „mávnutím kouzel‑
ného proutku“.
Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

V Černíkově už umí třídit
Nejlepšími třídiči jsou v Plzeňském kraji obyvatelé Srní, Černíkova a
Železné Rudy. Vyplývá to z výsledků 15. ročníku krajské soutěže obcí
v třídění odpadů „My už třídit umíme!“. Smyslem soutěže je více zapojit
samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do aktivit odpadové‐
ho hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v tří‐
dění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.
V první kategorii soutěžily obce do 300 obyvatel, ve druhé kategorii
obce od 301 do 1 000 obyvatel a ve třetí kategorii obce nad 1 001 oby‐
vatel. Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných
odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území
jednotlivých obcí a měst. Dále byla zohledněna i hustota sběrné sítě
nebo sběr kovových odpadů.
Oceněné obce převzaly z rukou radní Plzeňského kraje pro oblast
životního prostředí Radky Trylčové a zástupců společnosti EKO‐KOM,
a. s., diplomy za svá umístění. První tři obce v každé kategorii pak ješ‐
tě navíc jako novinku soutěže obdržely z rukou radní Plzeňského kra‐
je speciální cenu kraje – bezplatné ekologické odstranění nežádoucích

porostů na veřejných plochách v obci, a to od 350 do 700 m2.
Plzeňský kraj se pohybuje v celorepublikovém hodnocení dlouho‐
době na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci
pomyslného srovnání všech krajů ČR. A zatímco před patnácti lety,
kdy vlastní krajská soutěž obcí v třídění odpadů začínala, vytřídil kaž‐
dý obyvatel kraje za rok průměrně 32 kg papíru, skla, plastů a nápojo‐
vého kartonu, v roce 2019 to bylo již 51,7 kilogramu. Kraj je tak na
celorepublikovém průměru. V roce 2019 byl Plzeňský kraj nejlepší ve
výtěžnosti směsného (barevného) skla, celkově se umístil ve výtěž‐
nosti papíru, skla, plastů a nápojového kartonu na jednoho obyvatele
za kalendářní rok na 7. místě v rámci všech krajů v ČR. Každý obyvatel
Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 20,1 kg papíru, 16,1 kg plas‐
tů, 15,3 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně uka‐
zují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky
pro třídění odpadů, podpořené pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou
lidé velmi dobře motivováni své odpady třídit. A právě to je cílem
dlouholetého projektu v Plzeňském kraji.
(red)
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Kulturní servis
l 19. 11. Kdyně, divadelní představení s M.
Dlouhým a M. Badinkovou Scény z manžel‐
l 9. 10. Koloveč, představení původního ského života, od 19.00 hod., sál Sokolovny ve
muzikálu „Peklo v nebi“ v podání divadelního Kdyni
spolku Kolofantí, od 19.00 hod. v KD
l 20. 11. Kdyně, Klub přátel hudby, Filhar‐
l 10. 10. Koloveč, představení původního
monie, od 19.00 hod., sál sokolovny ve Kdyni
muzikálu „Peklo v nebi“ v podání divadelního
l 20. 11. Nová Ves, dámský večer
spolku Kolofantí, od 19.00 hod. v KD

ŘÍJEN

l 10. 10. Nová Ves, Podzimní vycházka (tra‐ l 28. 11. Kdyně, rozsvěcení stromečku, od
sa bude upřesněna)
15.00 hod., park u Muzea příhraničí
l 14. 10. Kdyně, Čertova naučná stezka Ba‐ l 28. 11. Nová Ves, vítání občánků
bylon, trasa 11 km, odjezd busem ze Kdyně
v 7.49 hod., z Domažlic busem v 8.35 hod., ná‐ l 29. 11. Koloveč, slavnostní rozsvícení vá‐
nočního stromu s doprovodným programem,
vrat do Kdyně v 15.53 hod.
od 17.00 hod. u úřadu městyse
l 17. 10. Kdyně, Drakiáda, pořádá PS Safír
l 29. 11. Chodská Lhota, tradiční rozsvíce‐
Kdyně
ní vánočního stromu na návsi v Chodské Lho‐
l 18. 10. Koloveč, slavnostní vítání nových
tě
občánků městyse Koloveč, od 15.00 hod. v KD
l 29. 11. Mrákov, tradiční rozsvícení vá‐
l 23. 10. Koloveč, představení původního
nočního stromečku, od 17.00 hod. před kos‐
muzikálu „Peklo v nebi“ v podání divadelního
telem v Mrákově, zpívání koled v kostele sv.
spolku Kolofantí, od 19.00 hod. v KD
Vavřince
l 24. 10. Koloveč, představení původního
muzikálu „Peklo v nebi“ v podání divadelního
spolku Kolofantí, od 19.00 hod. v KD

PROSINEC

l 28. 10. Kdyně, NS Válečný průmysl a Ho‐
l 6. 12. Nová Ves, Mikulášská nadílka na OÚ
lýšov, 8 km, návštěva Domu dějin, odjezd bu‐
sem ze Kdyně v 9.35 hod., přestup na vlak l 7. 12. Kdyně, divadelní představení s M.
v DOM, odjezd v 10.01 hod., návrat zpět do Zounarem a M. Krausem Dva nahatý chlapi,
Kdyně v 16.30 hod.
od 19.00 hod., sál sokolovny
l 31. 10. Kdyně, Halloweenský průvod, po‐ l 8. 12. Kdyně, TALKSHOW 3v1, od 19.00
řádá PS Safír Kdyně
hod., sál sokolovny
l 31. 10. Nová Ves, Halloween ‐ párty pro l 19. 12. Kdyně, Vánoční stopovačka, pořá‐
děti i dospělé
dá PS Safír Kdyně

LISTOPAD

l

20. 12. Kdyně, Betlémský příběh, od
16.00 hod., dvůr ŘK fary koncert skupiny

4. 11. Kdyně, SPIESSOVA NS horní část, l 20. 12. Slavíkovice, kostel, od 17.00 hod.
Vráž‐Struhadlo Tupadly‐Bezděkov, trasa 8 koncert skupiny ELIAS
km, odjezd ze Kdyně busem v 9.54 hod. do
l 20. 12. Mrákov, Vánoční koncert, pěvecký
Vráže, návrat do Kdyně v 16.13 hod. z Bezdě‐
sbor
Canzoneta, v kostele v Mrákově, pořádá
kova
obec Mrákov a Spolek přátel dolního Chodska
l 5. 11. Libkov, Tvoření adventních věnců
za odborné pomoci, od 17.00 hod., pořádá l 22. 12. Kdyně, Vánoční koncert Janka
Ledeckého, od 19.00 hod., sál sokolovny
Místní knihovna Libkov
l

l

23. 12. Libkov, rozdávání Betlémského
l 11. 11. Kdyně, VYCHÁZKA NA KORÁB
světla,
od 17.30 hod., pořádá Místní knihovna
PŘES BRANIŠOVSKÉ LOUKY, závěrečné pose‐
zení na Korábu, trasa 8 km, odchod od Muzea Libkov
příhraničí v 10.00 hod.
l Koloveč, Vánoční koncert v KD v Kolovči
l 17. 11. Koloveč, lampionový průvod, Den
l 24. 12. Nová Ves, Štědrovečerní zpívání
boje za svobodu a demokracii, od 17.00 hod.,
v kapličce
sraz v parku u ZŠ
18. 11. Kdyně, kurz zdobení perníčků Změna programu vyhrazena dle plat‑
s Radkou Gröslovou v Infocentru Kdyně (do‐ ných nařízení vlády ČR a epidemiologic‑
ké situace.
polední a odpolední termín)

l

V Schönsee
o Evropě
V reakci na jarní uzavření česko‐němec‐
kých hranic kvůli koronavirové pandemii a
vzhledem k blížícímu se výročí německého
znovusjednocení uspořádalo 17. září Cen‐
trum Bavaria Bohemia v Schönsee pódiovou
diskusi. Součástí akce byla také vernisáž vý‐
stavy 30x10 pro Evropu. Výstava je složena
z 30 panelů a na každém panelu je vyjádření
jedné osobnosti z česko‐německého prostře‐
dí k tomu, proč je důležitá evropská vzájem‐
nost a dobré česko‐bavorské sousedství.
Diskuse byla moderována novinářkou Bá‐
rou Procházkovou, která si povídala s Petra
Ernstberger, ředitelkou Česko‐německého
fondu budoucnosti, s Tobias Gotthardt, po‐
slancem Bavorského zemského sněmu, před‐
sedou Výboru pro spolkové a evropské záleži‐
tosti a regionální vztahy a Václavem Bernar‐
dem, starostou městyse Všeruby. Účast přislí‐
bila také Zuzana Lizcová, novinářka a vedoucí
Katedry německých a rakouských studií Uni‐
verzity Karlovy, která se ale bohužel z rodin‐
ných důvodů omluvila.
V diskuzi mimo jiné padlo, jaké jsou po 30
letech od revoluce Česko‐německé (bavor‐
ské) sousedské vztahy. Pan starosta zmínil, že
aktivní přeshraniční spolupráce v rámci mno‐
ha společných projektů městyse Všeruby a
městyse Eschlkam je živým důkazem toho, že
pro nás je pojem hranice již dlouhá léta pouze
ona pomyslná čára na mapě. Vzhledem k to‐
mu, že pódiová diskuse nesla titul „Evropa“,
zabývali se diskutující také otázkou, jak se Ev‐
ropa projevuje v pohraničí a proč je evropská
spolupráce zvláště v krizových obdobích dů‐
ležitá a jak evropskou vzájemnost podporo‐
vat. Pan starosta připomněl, že v rámci vzá‐
jemné spolupráce Česka a Bavorska využívá
městys Všeruby výhod Evropské unie na
všech hospodářských úrovních. Dalším téma‐
tem samozřejmě byla otázka, jak česko‐ně‐
mecké sousedství ovlivnilo letošní uzavření
hranic a jestli se z něj můžeme poučit a zda
koronavirová krize může přinést nové impul‐
sy pro budoucí spolupráci. Městys Všeruby

Budeme se vzdělávat
z dálky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho‑
vy vydalo metodiku pro vzdělávání dis‑
tančním způsobem. Obsahuje doporučení
k distančnímu způsobu vzdělávání pro ma‑
teřské a základní školy, střední a vyšší od‑
borné školy, konzervatoře a základní umě‑
lecké školy. Dokument má školám pomoci
při nastavení pravidel přechodu na dis‑
tanční výuku. Je k dispozici na tomto odka‑
zu – https://www.edu.cz/metodika‑pro‑
vzdelavani‑distancnim‑zpusobem/. MŠMT
zde zveřejnilo mimo jiné i vzor smlouvy
o výpůjčce ICT prostředků, na základě kte‑
ré mohou školy půjčit ICT vybavení rodi‑
čům žáků, kteří potřebné vybavení nemají.
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Procházka do německého Daberg
Ve středu 29. července jsme se vy‑
dali po stopách starých hospůdek,
ztracených vesniček a pašeráckých
cest na česko‑bavorské hranici.
Příjemná procházka do starého
hostince v německém Daberg za‑
počala v Maxově na německém hř‑
bitově. Přes zaniklou vesničku Sla‑
tiny (Traxelmoos/Draxelmoos)
jsme došli přes zelenou hranici do
hostince – „Bayerisch‑Häusl“, který
zde stojí už od roku 1802. Počasí
nám přálo, a proto jsme mohli po‑
sedět v zahradě přímo na česko‑
bavorské hranici. Atmosféru pří‑
jemného podvečera doplnily písně
„Rittsteiger Dreigsang“. Spolu s ná‑
mi se na malou túru vydalo také
Německé rádio Bayerischer Rund‑
funk, které do svého vysílání natáčí
pořad o starých hospůdkách, ztra‑
cených vesnicích a pašeráckých
cestách na česko‑bavorské hranici.
Městys Všeruby
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Exkurze
do Montessori
Z projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání (MAP) jsme pořádali seminář,
nejen pro kdyňské pedagogy, tentokrát
v Poběžovicích.
Paní učitelka Erika Benediktová účas‑
tníky přivítala v Rodinném a komunitním
centru Pelíšek a ve čtyřech hodinách
představila pravidla tzv. Montessori ma‑
tematiky pro děti z mateřských školek.
„Nikdy jsem neviděla tak systematicky
rozvržené prostředí. Vše tam má svůj řád,
smysl a každá pomůcka své přesné místo.
„Krásné“, sděluje dojmy jedna z účastnic.
Podobné semináře pořádá MAP pravidel‑
ně, zváni jsou především pedagogové a
rodiče, ale srdečně vítáni jsou všichni,
kteří mají chuť se dále rozvíjet a vzdělá‑
vat. Veškeré informace a pozvánky lze na‑
lézt na map.masceskyles.cz.
Eliška Heidlerová, vedoucí projektu

Nad historickými fotografiemi ze Všerub a na otevření hranic
zavzpomínali Egid Hofmann, bývalý starosta Neukirchen b. Hl.
Blut, Karl Reitmeier, novinář, Václav Bernard a Sepp Kammer‑
meier, bývalý starosta Eschlkam.

Nová veterinární ordinace
Vážení klienti,
tímto si Vám dovolujeme oznámit, že jsme pro Vás otevřely moderně vybave‐
nou veterinární ordinaci, a to na adrese: Komenského 222, Kdyně (dříve se síd‐
lem v Rýzmberské ulici). Do budovy se dostanete zadním vchodem ze dvora,
kde je i možnost parkování na přilehlých parkovištích. Přesun do větších pro‐
stor nám umožnil rozšířit i naše technické zázemí, ordinace nově disponuje
rentgenovým přístrojem s nepřímou digitalizací, analyzátory pro biochemické
a hematologické vyšetření krve, moderním diagnostickým ultrazvukovým pří‐
strojem a kvalitním mikroskopem. Podrobnější diagnostika onemocnění na‐
šich pacientů tedy probíhá na jednom místě, a to v řádu desítek minut, (odpadá
tedy dojíždění do našeho mateřského pracoviště v Klatovech). Chirurgické zá‐
kroky jsou nově prováděny i zde v inhalační anestezii přístrojem s umělou plic‐
ní ventilací. Pacienty můžeme po operacích či v rámci léčby umístit do hospita‐
lizačního nebo kyslíkového boxu a pomocí infusních pump podat příslušné lé‐
ky přímo do žíly. Chceme však nabízené služby stále zdokonalovat a rozšiřovat,
proto v budoucnu plánujeme pořídit počítačovou tomografii (CT), která patří k
nejmodernějšímu a nejpřesnějšímu diagnostickému přístrojovému vybavení,
které můžete ve veterinární medicíně najít. Abychom mohly pacientům zajistit
stále lepší a kvalitnější péči, a řídit se při ní nejnovějšími poznatky v oboru ve‐
terinární medicíny, musíme se také samy znalostně rozvíjet. Pravidelně se
účastníme odborných seminářů, kongresů, workshopů, webinářů a veterinár‐
ních veletrhů. To ovšem znamená, že ne vždy se Vám podaří v ordinaci zastih‐
nout konkrétní paní doktorku. Kromě MVDr. Daniely Marečkové Oplové, jejíž
stěžejní práce spočívá v chirurgii a ortopedii, se v ordinaci můžete setkat
s MVDr. Kateřinou Stiborovou, která je evropskou specialistkou na onkologii a
interní medicínu, nebo s MVDr. Bárou Schneiderovou, která se rovněž zabývá
interní medicínou a oftalmologií. Nedílnou a neméně důležitou součástí naše‐
ho týmu jsou naše sestřičky a asistentky Andrea Ďurišová, Andrea Kubíčková a
Bc. Marie Šimáčková, které Vám vždy rády poradí, vydají léky pro opakovanou
léčbu a speciální krmiva. Ve Kdyni nás zastihnete v níže uvedenou pracovní do‐
bu. Mimo to pracujeme na našem pracovišti v Klatovech, Koldinova 272, celo‐
denně do 17:30 a v sobotu 9‐11h. Zde je také možnost pohotovostního ošetře‐
ní službu konajícím lékařem do 22h včetně víkendů.
Více informací naleznete na našich stránkách: www.veterinakoldinova.cz

Kdyňsko jen chvíli bez roušek

V Chodské Lhotě se na hřišti v sobotu 8. srpna konal tradiční turnaj starých
gard. Minutou ticha všichni uctili památku bývalých členů a vedoucích fot‑
balového klubu Chodská Lhota pana Václava Koutníka, Miloše Moravce
a Jana Petrů. Letos se sešlo osm týmů z Písku, Všerub, Sušice, Kouta na Š.,
Zahořan, Chodské Lhoty a nálada hráčů byla výborná. Vyhrálo družstvo ze
Všerub. Děkuji pořadatelům za krásné sportovní odpoledne.
(M.J.)

K upravenému spodnímu prostranství u Obecního úřadu v Koutě na Šuma‑
vě přibyla i úprava horní části přímo u vstupu do budovy. Upraveny byly
i přilehlé přístupové prostory. Vzniklo tím parkoviště pro 11 aut a místo
pro invalidy. Parkové úpravy provede odborná zahradnická firma. (OU)

Rozloučení s prázdninami v Kolovči.
Odpoledne PS Safír bylo plné her a přilákalo stovky dětí.

(kk)

(ph)

Stanětičtí hasiči připravili v sobotu 5. září výlet pro děti i dospělé do zábav‑
ného parku v Německu. Počasí bylo příznivé a všichni si den plný zábavy
užili. Dík patří Miroslavu Pazderovi, který se ochotně přizpůsobil požadav‑
kům SDH, ohledně dopravy. H. Hoffmannová, zastupitelka obce Zahořany

Konfederace politických vězňů opět zorganizovala slavnostní položení
kytice k všerubskému památníku. Je situován ve směru příjmu vysílání
rozhlasové stanice Radio Svobodná Evropa z německého kopce Hoher
Bogen. Na kameni je nápis: Na paměť těch, kteří v letech 1948–1989 při
přechodu hranice položili životy.
(red)

