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Ničí nás kamiony

Neustálý nárůst kamionové dopravy, bezpečnost, hluk, škody na obecním i soukromém majetku. Přesto již na regionální
konferenci o vstupu do Schengenského prostoru bylo řečeno, že pokud dojde k negativním
důsledkům zejména vlivem kamionové dopravy, budou tyto negativní důsledky řešeny.
Od 1. června 2015 měly být na komunikaci
II/184 v úseku od křižovatky na „Kobyle“ až na
státní hranici umístěné dopravní značky omezující tonáž okamžité hmotnosti projíždějících
vozidel na 17 t. Pod tuto dohodu se podepsali
dne 12. 1. 2015 zástupci městyse Všeruby,
města Kdyně, vedoucí odboru dopravy PK
a vedoucí SÚS PK.
Současný stav je takový, že jsme pouze utratili další finanční prostředky za zpracování
nového, v pořadí již druhého DIO (dopravně
inženýrské opatření). Nyní se čeká na výsledek
diagnostiky únosnosti vozovky, kterou si
vyžádal dopravní inspektorát PČR. Trochu překvapivý krok těsně před vydáním omezení.
Více str. 2.
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Chodská Lhota se příhlásila a vyjela do boje o vesnici roku. Na motorku usedl starosta obce
František Jílek a exmístostarosta Ota Pech.
Foto Jaroslav Nunvář

V kdyňské škole je tradicí, že se každý rok zapojuje do celostátní soutěže Videopohlednice z mého
města. Úkolem je vymyslet, a pak i natočit v angličtině krátké video, ve kterém by byl zachycen život
v našem městě. Letos byla řada na nás. Domluvili jsme se, že by bylo zajímavé vytvořit videopohlednici, ve které bychom si zahráli hru Člověče, nezlob se!. Každá hrací figurka měla za úkol mluvit o jednom zajímavém místě, kterých je ve Kdyni celá řada. Ve videu tak byla zmínka nejen
o škole, ale například také o Muzeu příhraničí, o informačním centru, radnici, náměstí, kostelu,
kinu, sokolovně a sportovní hale, Centru vodní zábavy, Rýzmberku, Korábu, atd.
Více str. 4
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I přesto, že má Nová Ves poměrně málo obyvatel, schází se rádi, jak jen to čas dovolí, aby si
alespoň trochu odpočinuli od každodenních
starostí. Začátkem června jsme připravili pro
tamní děti stopovačku zakončenou opékáním
buřtů.
Více str. 4

V Libkově letos couvali po patnácté

15. ročník Couvání traktorů s vlekem okolo
návsi proběhl v Libkově 18. července.
Letošní ročník byl mimořádně dramatický
a divácky zajímavý. Nejenže tradičně nejlepší
závodníci couvali až v závěru startovního pole,
ale o vítězi rozhodla pouhá 1 sekunda. Vítězem
se stal Jiří Červený z Úsilova, který jako jediný
dosáhl výsledný čas pod 5. min. a to 4 min. a 59
sekund. Obhájce loňského vítězství Radek
Němeček z Libkova obsadil s časem rovných
5 min. druhé místo. Třetí se umístil již s větším
časovým odstupem Václav Straka také z Úsilova. Nejen vítězové, ale všech devět závodníků
bylo za své snažení odměněno hodnotnými
cenami.
Součástí akce byla výstava starých motocyklů, aut a traktorů. Výstavy se zúčastnilo přes
60 veteránů. Po ukončení soutěže proběhla na
závodní trati spanilá jízda zúčastněných veteránů. Celou akci hudebně doprovázela skupina
RELAX z Klatov. Poté pokračovala taneční
zábava na parketě na rybníce. Barbora Černá

Pohled na libkovskou náves plnou traktorů, motockylů i automobilů.

Proč všichni mlčky přihlížejí, jak nás likvidují kamiony?

Dokončení ze str. 1
Městské úřady Domažlice a Klatovy v roce
2013 vydaly kladné opatření obecné povahy,
ale tenkrát se tato záležitost zastavila na požadavku Plzeňského kraje, který si vyžádal stanovisko ŘSD. První DIO tedy ztroskotalo také až
v samém závěru, a to na nedoporučujícím stanovisku ze strany ŘSD. K nově zpracovanému
DIO bylo ze strany ŘSD vydáno stanovisko:
„ŘSD se nepřísluší vyjadřovat ke komunikacím
II. tříd!?“ Tentokrát se tedy do cesty postavila
diagnostika únosnosti vozovky. Co by to mohlo
být příště?
Další otázka, která se nabízí, je pro mě
osobně jasná. Mělo toto opatření spočívající
v omezení tonáže vůbec někdy nějakou šanci
na úspěch, nebo to byla jen hra o čas?
Vím, kolik času, úsilí a peněz tato kauza
stála mé předchůdce a kolik mě samotného.
I proto jsem zpracoval a uveřejnil rekapitulaci
všech dostupných informací ohledně toho, co
bylo podniknuto od roku 2010, nejprve při
pokusu o snížení rychlosti a posléze i omezení
tonáže. (www.vseruby.info)
Myslím si, že mělo být hned na počátku konstatováno a tak nějak „chlapsky“ řečeno, že
není vůle nějaké omezení dopravy uvést do
praxe. Vždyť jde o „nějakých“ 700 nespokojených občanů. Ano, ale jde o občany, jejichž
volba nebyla žít v bezprostřední blízkosti takto
frekventované komunikace. Nepořizovali si
své domovy v blízkosti komunikace, kde je
v současné době prakticky nemožné žít kvalitní život a navíc, jejichž hodnota neustále klesá.
Při otevřených oknech se nedá spát. V noci se
probouzíte s pocitem, že se blíží konec světa,
když kolem domu po rozbité vozovce projede
kamion. Na rodinných domech vznikají trhliny
od nárazů přenášejících se po nekvalitním podloží komunikace.

Své by Vám řekla i ředitelka místní základní
školy. V letních měsících není možné během
výuky větrat. Při otevřených oknech se nedá
vyučovat. Mnozí rodiče vodí své děti až do
budovy školy z obavy o jejich zdraví a život.
Cesta do školy a ze školy je pro žáky velmi
nebezpečná, protože v tento čas je frekvence
projíždějících automobilů vysoká. Dochází ke
škodám i na obecním majetku. Asi největší problém máme s údržbou hlavního vodovodního
a kanalizačního řadu. Místo abychom systematicky šetřili na nový, tak náš rozpočet vysávají
neustálé opravy, které vznikají hlavně vlivem
narůstající kamionové dopravy. V tomto úseku
jsou i nebezpečná místa, kde si musíte dávat
pozor na nákladní automobily v protisměru,
které ve většině případů dají jasně najevo, kdo
je na vozovce ten větší a silnější.
Nárůst projíždějících automobilů je patrný
i z výsledků monitorovacího zařízení namontovaného v rámci dotačního titulu klidné příhraničí. Denně po této komunikaci projede okolo
3 000 vozidel, z toho je 600 – 700 nákladních
automobilů a 100 dodávkových automobilů.
Dále pak např. z nutnosti opravy průtahu
obce Brůdek, který byl před pěti lety kompletně rekonstruován a dnes po pěti letech?
Železniční přejezd v Prapořištích, propadající
se krajnice apod.
Není to vše náhodou důsledkem nadměrného
zatížení? Ač jsem si o sobě myslel, že jsem
ještě poměrně mladý, bylo mi řečeno, že se
obchvatu Všerub a Brůdku nedožiji.
S tímto tvrzením se v žádném případě
nehodlám smířit, protože já vidím řešení právě
v budování obchvatů. V loňském roce vzrostl
prodej nových nákladních automobilů o třetinu.
Nevěřím tomu, že by nákladní automobily
někdo naučil létat, plavat nebo jezdit po kolejích, to už tady jednou bylo. Na státní hranici
z Chamu do Furth im Wald vede tříproudá
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komunikace, Furth im Wald má dokončený
obchvat. Obchvat Babylonu se bezvýsledně
plánuje od sedmdesátých let, to už se snad ani
nedá nazývat evergreenem. V novelu zákona
o pozemních komunikacích velké naděje také
nevkládám. V této oblasti bude v konečném
výsledku znát velký vliv lobby ze strany
dopravců, jejichž zájmy budou postaveny nad
zájmy obyčejných občanů.
Stát vybírá silniční daň, stát vybírá spotřební
daň z PHM a daň od živnostníků. Občané obcí
Všeruby, Brůdek a Prapořiště jsou v zajetí státního zájmu, tvářícího se jako zájem veřejný. Ve
veřejném zájmu je, aby finanční prostředky
vybrané z těchto daní byly přesměrovány tím
správným směrem např. právě na budování
obchvatů na takovýchto páteřních komunikacích, jakou je komunikace II/184.
Jakožto starosta mám jen velmi omezené
možnosti, jak ovlivnit takto vysokou hru a jak
vidno ani dvě sepsané petice nemají na problém jako takový žádný vliv. Netroufám si
odhadnout další vývoj, protože nespokojenost
občanů je velká a navíc je podporována nezájmem, lhostejností a neochotou odpovědných
osob.
Václav Bernard, starosta městyse Všeruby
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Kdyně kupuje bývalý autopark v kasárnách

Ing. Vladislav Vilímec, místostarosta města

Příběh kdyňských kasáren byl po odchodu
armády a zrušení vojenské posádky velmi složitý. I po pětadvaceti letech stále vídáme dávno
opuštěné areály vojenských posádek. Některé
byly předmětem různých majetkových sporů.
Jinde scházela větší snaha státu o převod areálů
na obce. Ve snaze maximalizovat zisk stát
s převodem mnohdy otálel a teprve v okamžiku, kdy již nebylo zbytí, se snažil areálů zbavit.
To již však bylo mnohé poničeno.
I v devadesátých letech ve Kdyni, tedy
v dobách příznivých pro spontánní vznik podnikatelských aktivit, ministerstvo obrany bohužel nevyslyšelo nabídek města na převod za
cenově rozumných podmínek. Cena, čítající
v té době mnoho desítek milionů, byla z pohledu města i jakéhokoliv jiného zájemce irelevantní. Navíc byly vzneseny na část areálu restituční nároky. Teprve později za spolupráce
Okresního úřadu v Domažlicích se povedlo
městu zprostředkovat převod areálu do užívání
okresního ústavu sociálních služeb se záměrem
vystavět v ubytovací části nový domov důchodců. Nebylo vůbec jednoduché takový převod uskutečnit. Složitě se dohledávaly jakékoliv nabývací tituly k pozemkům. Ke stavbám
chyběla potřebná dokumentace.
Město zaplatilo zaměření celého areálu
a významně se podílelo na dohledávání chybějících dokumentů. Nebýt aktivity města, areál
by zůstal ještě dlouho opuštěný. Po převodu na
okresní úřad tehdejší přednosta Pavel Faschingbauer začal výrazně podporovat myšlenku
výstavby domova důchodců.
Po několika letech skutečně město ve spolupráci s okresem dosáhlo prvního úspěchu
u tehdejšího ministra práce a sociálních věcí
Vladimíra Špidly. Okresní ústav sociálních služeb se stavbou započal, ale výstavba se z důvodu finančních časově protáhla. Dokončil jí
vlastně až Plzeňský kraj ze státní dotace. Jako
tehdy již krajský politik dobře vím, jak
nesnadné bylo přesvědčit ministerstvo, aby
přislíbenou částku uvolnilo.
Přesto se nám to povedlo, což velmi pomohlo městu, které přivedlo k areálu na své náklady inženýrské sítě. Domov důchodců se v roce
2003 otevřel. Byl to výsledek dlouholetého

úsilí města, okresu a následně i kraje. Se zánikem Okresního úřadu v Domažlicích pak přešel
celý majetek do vlastnictví kraje. Již po převodu areálu na okresní úřad se město smluvně
zavázalo, že bude zbývající část tzv. autoparku
spravovat a využívat pro vhodné podnikatelské
aktivity. Uzavřelo s Okresním ústavem sociálních služeb v Domažlicích smlouvu na třicet let
a zajišťovalo využití areálu. Majetek však byl
stále ve vlastnictví státu a později Plzeňského
kraje, který začal uvažovat o jeho prodeji.
Koneckonců sám pro něj žádné uplatnění nenašel.
Vzhledem k předkupnímu právu tedy oslovil
město s nabídkou prodeje. Po delším vyjednávání a snížení původní ceny došlo k dohodě,
že areál město odkoupí za cenu 11 mil. Kč.

Zastupitelstvo města jednomyslně takovou
koupi schválilo. Nyní se čeká už jen na výsledek jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje. To
by mělo náš převod schvalovat nejspíše 7. září.
Poté nebude stát nic v cestě. Výsledná cena je
pro město akceptovatelná a její zaplacení by
nemělo narušit další investiční záměry. Je to
dobrá zpráva pro všechny tam umístěné podnikatele. Dosud bylo pro ně velmi obtížné do areálu více investovat. Některé části město zřejmě
odprodá stávajícím uživatelům. Ostatní si
ponechá a bude je dále pronajímat. Nájemci
areálu se tedy nemusí obávat toho, že by nějaký další vlastník mohl ukončit jejich podnikatelské aktivity.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

Zahořanští v zábavném parku

Výlet mladých hasičů ze Stanětic do sousedního Německa, jehož cílem byl Churpfalzpark
v Loiflingu u Chamu byl plný zábavy a smíchu všichni si ho užili, věk zde nebyl překážkou.
(hh)
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Do Prapořiště přijela pouť

Poslední víkend v červnu si na pouti v Prapořišti užili zábavy děti, sportovci i ostatní občané.
Program začal již v sobotu tenisovým turnajem, který se protáhl až do večerních hodin. Od 19.00
hod. se v místní kapličce konala mše svatá a večer vyrazili místní občané do sokolovny na taneční
zábavu. V neděli po obědě proběhl fotbalový zápas dětí a tradiční klání dospělých na velkém fotbalovém hřišti. V letošním roce byly ve sportovním areálu umístěny i všechny pouťové atrakce,
které po celý víkend využívaly hlavně děti. Občerstvení pro návštěvníky po oba dny zajišťoval pan
Mastný. Díky pěknému počasí a hojné návštěvě všech akcí se letošní pouť v Prapořišti opravdu
vydařila.
L. Vencel

Horalka, to tedy paráda byla!

V neděli 2. srpna se konal v parku Muzea
příhraničí ve Kdyni koncert dechové hudby
Horalka z Domažlic.
I když nejsem příznivec dechovky, dávám
přednost country a rockové hudbě, přesto jsem
na chvilku zašel si poslechnout pár skladeb.
Nakonec jsem vydržel až do konce a byl jsem
velice mile překvapen. Horalka má ve svém
repertoáru skladby nejen z Chodska, Šumavy
a jižních Čech a dokonce mě kapela zaskočila,
protože hraje také taneční hudbu. Např. Děti
z Pirea, píseň Sentimentální od Chladila
a Simonové, zazněla i Gottova Kakaová v podání Hynka Hradeckého. Smekám před touto
dechovkou. Dokonce skladba Panenka z kouta
mě donutila napsat si slova z internetu a budu
ji hrát na kytaru.
A těch lidí! Napočítal jsem jich asi tři sta, ale
posluchači během koncertu přicházeli a odcházeli. Myslím si, že těch návštěvníků bylo
hodně přes tři stovky.
Horalka se účastní různých festivalů dechové hudby v ČR (např. v Trhových Svinech,
Strážkovicích, Třeboni, Soběslavi, Želči a dalších místech). Již tradicí se stalo hostování
Horalky na výstavách Hobby a Země Živitelka
v Českých Budějovicích. Kapela také jezdí hrát
do Německa. Dechová hudba Horalka nahrála
dvě CD. První s názvem ,,Tobě Šumavo“
a druhé ,,Sláva Chodsku“.
V současné době je kapelníkem Miroslav
Paleček. Hudba hraje ve složení deseti muzikantů. Stálými a výbornými zpěváky jsou Bára
Balounová, Magda Hrušková a Hynek Hradecký. Kapela vznikla v roce 1973. Založili ji
vojenský muzikant Karel Bastian spolu
s Václavem Wiesnerem. Ten se stal jejím kapelníkem a vedl ji rovných 35 let.

Na koncertu zazněla také skladba ,,Není
všechno paráda!“, ale vystoupení dechové
hudby Horalka to tedy paráda byla! Nesmím
zapomenout na výborné klobásky pana
Pučelíka a chlazené točené pivo pana Skopala.
To nemělo chybu. Cena lidová, chuť výborná!
Nedělní podvečer se všem líbil a přeji
dechovce Horalce hodně pěkných písniček na
dalších koncertech. Ladislav Bureš, TIC Kdyně

Člověče, nezlob se!
aneb úspěšní páťáci
Dokončení ze strany 1
V angličtině se naše videopohlednice
nazývala „Ludo the game about Kdyně“.
Natáčeli jsme skoro celý den. Každý z nás si
vyzkoušel roli scénáristy, režiséra, kostyméra i poradce kameramana. Nejdůležitější
však byla role herce. Se vším nám pomáhaly naše paní učitelky Irena Ješátková a Šárka
Zlámalová.
Hotovou videopohlednici jsme v březnu
odeslali, a pak jsme netrpělivě čekali do
května na celkové vyhodnocení. Měli jsme
velikou radost, když nám paní učitelky
řekly, že pojedeme do Prahy na MŠMT, kde
budou oznámeny výsledky soutěže. Vyjeli
jsme již brzy ráno, abychom nic nezmeškali. V příjemném prostředí ministerstva jsme
se dozvěděli, že jsme se ve velké konkurenci dalších snímků umístili na nádherném
3. místě. Obdrželi jsme velmi pěkné ceny
a vydali jsme se užít si v Praze zbytek dne.
Celé odpoledne jsme strávili v Muzeu Karla
Zemana blízko Karlova mostu. Kromě prohlídky muzea nás čekalo i hledání pokladu,
vyrábění pruhovaných triček a projížďka po
Vltavě. Domů jsme se vrátili až ve večerních hodinách.
Na celé natáčení i na výlet do Prahy
máme všichni krásné vzpomínky. Radost
nám udělalo i to, že jsme neporušili několikaletou tradici a umístili jsme se v soutěži
na jednom z předních míst. O Kdyni tak teď
ví skoro celá republika. Děkujeme vedení
naší školy, které vznik videopohlednice opět
podpořilo.
Stálo to za to.
Žáci 5. ročníku MZŠ ve Kdyni

Jak se žije v létě v Nové Vsi

Dokončení ze strany 1
Začátkem června jsme připravili pro naše děti stopovačku zakončenou opékáním buřtů. Trasu,
kterou jsme dětem vyznačili, si prošli i rodiče s kočárkem a prarodiče. Po cestě děti poznávaly
druhy rostlin a zvířat, určovaly kopce v okolí a světové strany. Nikdo z dětí neodcházel bez medaile a sladkého ocenění. Moc nás potěšilo, že i děti si pro nás dospělé na oplátku připravily vtipně
vyznačenou procházku lesem s úkolem u lesní studánky. Nebylo dospělého, který by dětem odmítl připravenou stopovačkou projít. Všichni jsme se pobavili a tento den jsme si náramně užili.
Koncem července, na svátek svaté Anny, se u nás koná každoročně pouťová zábava. Na louce
za obecním úřadem se již několik dní předem scházeli dobrovolní hasiči na brigádách a stloukali nové dřevěné pódium. Před samotnou zábavou se stavěly stany, stoly a lavice pro účastníky
zábavy a zázemí pro kapelu. Přestože se počasí trochu pokazilo, dobrá nálada všem vydržela až
do ranních hodin.
Je tradicí, že o pouti probíhá také ve vsi výstava obrazů našich místních malířek, a to paní
Ireny Hromádkové-Žváčkové, která pochází z malířské rodiny, a paní Zdenky Hranáčové. Paní
Irena Hromádková-Žváčková představila částečně průřez své tvorby přes ilustrace k pohádkám
po krásné olejomalby krajinek. Paní Zdenka Hranáčová prezentovala svoje vzpomínky na
Holandsko a pohledy z různých míst v naší krásné obci. Mezi místními občany mají obě malířky
spoustu obdivovatelů.
A co nás čeká v druhé polovině prázdnin a na podzim? Hned první sobotu v srpnu navštívíme
v Chudenicích Bolfánek, Americkou zahradu a shlédneme večerní divadelní představení. V říjnu
pořádá Sbor dobrovolných hasičů soutěž O pohár starosty, potom si vyslechneme cestopisnou
přednášku manželů Hynčíkových a na podzim vyrazíme na poslední letošní podzimní vycházku.
Budeme rádi, když se k nám připojí i občané z vedlejších vsí, všechny srdečně zveme.
Lenka Hudcová
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Beseda s dětmi a spisovatelkou

Žáci II. B ze Kdyně, kteří se zúčastnili zajímavé besedy s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou
v místní knihovně. Beseda s paní spisovatelkou byla velmi zajímavá a hodně děti motivovala
k četbě. Příští rok je čeká společné čtení její knihy Adélka a Zlobidýlko.
(šz)

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 30. srpna 2015.
(red)

Třetí nejlepší v kraji jsou Chodskolhotští

Chodskolhotští mladí hasiči, vítězové
okresního kola hry Plamen, bodovali i na
krajském kole této soutěže, která se v červnu
konala v Trnové. Mezi konkurencí sedmi nejlepších družstev si vybojovali bronz.
Již od pátku večer se do Trnové sjížděly
nejlepší vítězné kolektivy okresních kol
z Plzeňského kraje, aby reprezentovaly své
okresy, a jeden z nich si vybojoval právo
účasti v republikovém kole v červenci
v Praze.
V celém kraji soutěží ve hře Plamen
v kategorii starší zhruba 150 kolektivů a zde
si poměřilo své umění a rychlost již jen 7 nejlepších.
„Hned po první ze šesti disciplín – štafetě
na 4 krát 60 metrů bylo jasné, že přijel opravdu krajský výběr. V cíli rozhodčí naměřili
hned čtyřem kolektivům čas v rozmezí pouhé
sekundy. My jsme byli bohužel až čtvrtí se
ztrátou 0,06 s na třetího s časem 43,03.
Drželi jsme se ale hesla: Nevadí, ještě máme
dalších pět před sebou,“ řekl vedoucí lhotských mladých hasičů Josef Tvardík.
Heslo se ukázalo být pravdivé a kolektiv
z Chodské Lhoty, posílený dvěma závodníky
z Hluboké a Pocinovic, úspěšně stahoval
ztrátu. Rozhodl v poslední disciplíně, požárním útoku, a Chodská Lhota vybojovala
bronz za stříbrnými Klatováky a vítězi
z Plzně severu.
„Kluci i holky měli ohromnou radost, protože být třetí v kraji v celkové konkurenci

150 jiných kolektivů je opravdu úspěch
a stojí stovky hodin tréninků. Pro Chodskou
Lhotu to byla v posledních patnácti letech již
dvanáctá reprezentace v krajské soutěži, ale
letos jedna z nejhezčích a také nejnáročnějších, protože minimálně pět kolektivů bylo
opravdu vyrovnaných,“ neskrývá radost

Tvardík a pokračuje: „Je třeba poděkovat
dalším stovkám dospělých nadšenců v kraji,
které kolektivy vedou, a všem rozhodčím
i pořadatelům. Všichni to dělají pro děti ve
svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu.“
Milan Zajíc

Družstvo mladých hasičů z Chodské Lhoty vybojovalo třetí místo v krajském kole hry Plamen.
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Dětský den ve Slavíkovicích

Hasiči pořádali v červenci pro děti na našem požárním hřišti ve Slavíkovicích „dětský den“ . Pro
zúčastněné děti to znamenalo splnění deseti soutěžních úkolů, při kterých musely předvést rychlost, šikovnost a nebo znalost. Za to jim byl na každém stanovišti zapsán čas nebo body. Po sečtení výsledků byly v každé věkové kategorii odměněny dárky. Každý soutěžící také dostal vuřty,
které jim pomohl opéci doprovod na ohýnku. Děti pak ještě dále skotačily u jednotlivých stanovišť, jasně nejatraktivnější byla džberová stříkačka. Celou dobu nám ke všemu zněla hudba ze
známých českých pohádek. Jelikož i počasí bylo nádherné, tak se celý den vydařil. Limo bylo pro
všechny dětské účastníky zdarma. Nakonec jsme si všichni ještě zahráli fotbal a po celou dobu
panovala skvělá nálada. Fotografie najdete na www.hasicislavikovice.cz.
Za SDH Slavíkovice velitel Jiří Vogeltanz

Po dřině a odříkání přišel úspěch

Marek Ševčík, mistr České republiky z Kouta na Šumavě.

Sedmnáctiletý student Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích
Marek Ševčík z Kouta na Šumavě vyhrál červnové
Mistrovství České republiky v kulturistice dorostu a juniorů.
Týden před tím se musel kvalifikovat z mistrovství Čech, kde
obsadil druhé místo.
Marek se od svých 8 let věnoval judu. Díky Judoclub
Domažlice získal všestrannou pohybovou průpravu. Ve svých
15 letech utrpěl při tréninku těžký úraz lokte.
„To mě nakoplo,“ tvrdí Marek. Po necelém půlroce pooperačního klidu se pomalu dostával ke své dřívější výkonnosti.
„Zprvu jsem cvičil pouze doma, až za další půlrok jsem začal
navštěvovat posilovnu ve Kdyni. Cvičení mě bavilo a díky
mému nynějšímu sparing partnerovi Maximu Jucovovi jsem
zjistil, že když setrváte na cestě dřiny, pevných stravovacích
režimů, tvrdých diet a odříkání, úspěch se dříve nebo později

dostaví sám. Vše stojí na tom, jaký
máte cíl, co jste ochotni obětovat
a hlavně jestli máte pevnou vůli,“
vysvětluje mladý kulturista.
Konečná fáze přípravy na závody trvala necelých pět měsíců, kdy
se Marek snažil shodit co nejvíce
tělesného tuku. V této fázi přípravy mu pomáhal provozovatel posilovny Tomáš Veselý.
Poslední měsíc před závody jezdil Marek každý týden do Prahy za
svým trenérem Peterem Tatarkou,
který ho na závody připravoval.
„V tomto náročném období bych
chtěl poděkovat za podporu hlavně
svým rodičům, blízkým přátelům,
dále vedení Gymnázia J. Š. Baara
a také mé třídní učitelce Mgr.
Váchalové za její vstřícnost,“ říká
novopečený mistr republiky.
Nakonec jel mladý talent prodat
vše do Hrádku nad Nisou, kde se
konalo mistrovství Čech. Po zvážení šel do nejtěžší kategorie dorostenců nad 72 kg.
Druhé místo byl ohromný
úspěch. To ale Marek netušil, že
o týden později dosáhne jeho
forma vrcholu a stane se v Rokycanech dorosteneckým mistrem
České republiky.
„Nemohl jsem tomu uvěřit. Byl
to ten nejlepší pocit, co jsem zažil.
Stát tam a sledovat jásající publikum. Byla to má první soutěž, do
budoucna plánuji určitě pokračování,“ dodal v závěru Marek.
Sylva Heidlerová
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Víte, že...



V kostele sv. Jiří v Koutě na
Šumavě proběhla noc kostelů? Začátkem
bylo požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě u pivovaru. Slavnostní
náladu navodili trubači Okresního mysliveckého sdružení. Program pokračoval
ukázkou pověsti o životě sv. Jiří, kterou
předvedli žáci místní základní školy. Zaplněný kostel si vyslechl povídání o historii
kostela od Zdeňka Procházky. „Místní hasiči
osvítili kostel, na občerstvení se podílely
ženy výbornými buchtami a obecní úřad
nejen špekáčky, ale i dobrým pivem z místního pivovaru,“ napsala Helena Klimentová.

U příležitosti Mezinárodního
dne dětí se uskutečnilo v Libkově sportovní odpoledne? Sešlo se mnoho soutěžících.
Pro děti byly připraveny sportovní i dovednostní disciplíny, které nadšeně plnily. Na
závěr programu děti dostaly za své výkony
medaile, sladkosti i občerstvení. Během
odpoledne se děti i rodiče mohli povozit na
koni p. Korčíka z Libkova. Barbora Černá

Sbor dobrovolných hasičů ve
Starém Klíčově oslavil v sobotu 20. června
výročí 130 let založení sboru? Za doprovodu Vrchovanky prošel obcí průvod v čele
s místními hasiči a sbory dobrovolných hasičů z okolních vesnic. Nechyběly ani ženy
v chodských krojích. U památníku padlých
položili věnec a starosta obce pronesl krátký
projev. Mši svatou sloužil v místní kapličce
mrákovský farář. V kulturním sále zahájil
slavnostní schůzi dětský soubor Mráček. „Po
přednesení zprávy o činnosti sboru od jeho
založení byla předána ocenění členům
i sponzorům. Historii sboru jsme prezentovali videoprojekcí. Večer pak byla v sále kulturního domu ve Starém Klíčově taneční
zábava, kde hrála dechová hudba Vrchovanka,“ napsal Zdeněk Květoň.

Ve finském Tampere se konal
11. ročník mistrovství Evropy ve stolním
tenisu veteránů, kterého se zúčastnil i jednaosmdesátiletý Anton Stanček ze Kdyně?
Boje v kategorii 80 – 84 let svedlo v soutěži
jednotlivců celkem 69 hráčů z 15 evropských
států. Anton Stanček po bojích se dvěma
německými a jedním řeckým soupeřem
postoupil ze základní skupiny a po prohře
s dalším německým hráčem v 1. kole vyřazovací části skončil mezi 32 nejlepšími hráči
Evropy. Čtyřhry se zúčastnilo 34 párů. Spolu
se svým spoluhráčem Františkem Preisem
z Kladna postoupili ze základní skupiny a po
dalších výhrách nad francouzským a finským
párem prohráli s německými soupeři v boji
o postup do finále, získali tak skvělé 3. místo
a přivezli domů cennou bronzovou medaili.
„Tento úspěch bude jistě povzbuzením do
dalších bojů v příští sezoně jak v okresní
soutěži, kde je neustále platným hráčem, tak
na dalších veteránských turnajích,“ napsal
Ivo Stanček.

Pět let ve vězení, tři miliony
korun pozůstalým a osm let zákaz řízení
auta? Takový verdikt za sražení dvou cyklistů ve Kdyni v neveřejném zasedání potvrdil Nejvyšší soud v Brně. Zjistila to ČTK ze
soudní databáze. Tragédie se stala loni
v sobotu 21. června po 19. hod.

Stavba rybochovného zařízení
ve Kdyni pokračuje? Je hotova skrývka
zeminy a částečně upravený potok. Město
Kdyně z rozpočtu uvolnilo na stavbu rybochovného zařízení 1 400 tisíc korun.

Loučení ve všerubské školce

17. června se konalo na zahradě MŠ Všeruby
„Rozloučení s předškoláky“. I když řady našich předškoláků opouštějí letos jen dvě děvčata, přišli se s nimi
rozloučit kamarádi i jejich rodiče. Všichni jsme se

převlékli za mravenečky, abychom si
„Slavnost na mravenčí pasece“ řádně
užili.
Rozhodčí při soutěžích nám dělali
kamarádi ze ZŠ a radou při plnění úkolů
pomáhali tatínek nebo maminka.
Ferda Mravenec s Beruškou pak
pozvali všechny mravenečky na „Mravenčí paseku“, kde děti předvedly nacvičené pásmo písniček a dramatizaci
pohádky o mravencích.
Paní ředitelka pak pasovala obě
děvčata na školačky a předala jim květiny, knihy a dárky na památku na MŠ.
Pak už začaly létat špunty od šampusu
a připíjelo se na zdraví a šťastnou cestu
do školy. Slavnostní okamžik zakončila
hostina, při které jsme si všichni pochutnali na výborném dortu.
Na závěr pěkně prožitého odpoledne
jsme zapálili oheň, opekli buřty a zazpívali trampské písničky.
Dík patří všem, kteří se zasloužili
o zdárný průběh této společné akce.
Maminkám za dort a dárky, školákům
ZŠ a pomoc, kuchařkám za obsluhu
a muzikantům za příjemnou atmosféru.
Za kolektiv MŠ L. Vencelová

čtěte: www.kdynsko.cz

Nadějný
zdravotnický
kroužek

Úspěšná hlídka mladých zdravotníků ze
Kdyně v oblastním kole zdravotnické soutěže
v Domažlicích obsadila 2. místo. Žáci navštěvují zdravotnický kroužek na MZŠ ve Kdyni,
léta ho vede učitelka Šárka Zlámalová. (red)

Hyršov – malá vesnice s velkým odkazem

Rok se s rokem sešel a mě dostihla touha
napsat vám o události, která stranou téměř
vší pozornosti smiřuje národy.
Hyršov, malá osada asi tři kilometry od
Všerub a bez většího ekonomického vlivu,
slavila v neděli 26. dubna pouť. Ne že by
tato vesnička byla vyhledávaným centrem co
se kolotočů a houpaček týče, právě naopak.
Bodem programu byla pouze mše svatá
a pak společný oběd přišedších. Nic z toho
není ale tak zajímavé jako ti lidé, kteří se tam
s velkou radostí potkali. Velká část poutníků
přijela z Německa. Možná už tušíte… jednalo se o bývalé obyvatele Hyršova, kteří byli
vlivem poválečných událostí nuceni k odchodu do Německa. Přicházeli jak pamětníci, tak jejich potomci.
To, co mě stejně jako loni skutečně „praštilo do očí“, byl nadpis připravených zpěvníčků: „Zum Wiedersehen beim guten Hirten
in der ehemaligen Heimat“. „K opětovnému
shledání u Dobrého pastýře v bývalé vlasti.“
Za obvyklých okolností má člověk vlast jen
jednu a ta se nemění. Oni mají dvě vlasti –
jednu nynější a jednu bývalou. Nebo je to
jinak? Měli jedinou vlast, kterou ztratili,
a teď žádnou nemají? A potom to čtyřicetileté odloučení během totality, které znamenalo
nemožnost žít v rodném kraji, a nadto nemo-

žnost jej vidět, nemožnost tam vkročit; byla to
hranice absolutní, nepřekonatelná. Každý
z nich to asi prožívá jinak. Soudit se neodvažuji, ale zapomínat… to bychom neměli.
Za pozornost stojí i sám kostelík. Už jen to,
že je zasvěcen Kristu Dobrému pastýři, je
dostatečně výjimečné (můžete si zkusit vygooglit, kolik takových kostelů se v Čechách
nachází, malá nápověda: bude jich málo).

Interiér kostela.

Foto P. Przemek Ciupak
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Výjimečnost stavby tedy na prvním místě.
A výjimečnost oltářního obrazu na místě
druhém.
Kristus je zde zobrazen jako pastýř s holí,
ovečkami a slušivým KLOBOUKEM! Malíř
zřejmě potřeboval zdůraznit, že i Kristus má
patřičnou pastýřskou výbavu, a tak přiblížit
tuto představu realitě. Ovečky, které k pastýři vzhlíží, symbolizují jednu z důležitých
pastýřových vlastností, totiž důvěryhodnost.
Z řad Čechů se poutě zúčastnily také
Školské sestry de Notre Dame, které přijely
z Hradce Králové, z Horažďovic a Kardašovy Řečice. Tyto sestry se sem každoročně
vracejí, a to nejen proto, že pomohly původním obyvatelům kostel opravit, ale také
proto, že na Hyršově fungoval jejich klášter.
Některé z jeho budov ještě stojí, kdo o nich
však neví, pravděpodobně je nepozná.
Ostatní bylo zničeno oněmi nepříznivými
historickými událostmi 20. století.
Co dodat závěrem… hyršovská pouť tři
týdny po Velikonocích spojuje dva národy –
Čechy a Němce – a dává mnoho podnětů
k přemýšlení. Neobyčejně zajímavé místo
v okouzlující krajině, o které se ale velmi
málo ví.
Anna Císlerová

Kdyňští rybáři mají
na udicích medaile

O víkendu ve dnech 12. – 14. června 2015
proběhlo v Kroměříži Mistrovství České republiky juniorů a žáků v rybolovné technice tzv.
„casting sportu“, kterého se zúčastnili reprezentanti pěti územních svazů Českého
rybářského svazu a reprezentanti Moravského
rybářského svazu. Mistrovství se zúčastnilo
tradičně i družstvo juniorů a žáků reprezentující Západočeský územní svaz Plzeň. V tomto
výběru měla místní organizace ČRS Kdyně
zastoupení čtyř závodníků (J. Iha, J. Mathauser,
K. Patková a D. Nejdl) a trenéra Václava
Váchala.
Příjezd účastníků do místa konání byl
v pátek do 19:00 hodin, samotný závod probíhal v sobotu od 8:00 hodin a plánovaný
konec sportovních soutěží byl v 18:00 hodin.
Účastníci byli ubytováni v areálu Střední školy
hotelové a služeb Kroměříž, kde rovněž bylo
zajištěno stravování. Samotný závod probíhal
ve sportovním areálu „Pionýrská louka“, za
velmi teplého slunečného počasí. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhlo v sobotu večer
v hlavním sále areálu hotelové školy Kroměříž,
po němž následoval banket a ukončení
Mistrovství České republiky juniorů a žáků
v rybolovné technice. Odjezd z místa konání
byl v neděli ráno po snídani.
Nejúspěšnější reprezentantkou územního
svazu Plzeň byla Kateřina Patková ze Kdyně,
která získala celkem pět medailí. A to z jednotlivých disciplín arenberg – stříbro, muška dálka
– bronz, zátěž dálka – stříbro, bronz v pětiboji
juniorek a bronz družstva juniorky pětiboj, kde
společně s D. Píškovou z Bělé n. R., obhájily
třetí místo z loňského roku a získaly pro trenéra pódiové umístnění. Chlapcům se letos nedařilo tak jako v loňském roce, a jak v jednotlivcích, tak v družstvech na medaili nedosáhli.
Dalšího velkého úspěchu dosáhl mladý kdyňský rybář Jaroslav Iha, který reprezentoval ve
dnech 19. – 21. června Západočeský územní
svaz v národním kole soutěže „Zlatá udice“
v Mladé Boleslavi. V kategorii dorostu nenašel
přemožitele a jako první člen z naší MO Kdyně
přivezl v celkovém hodnocení zlatou medaili.
K tomuto si přibalil jako bonus dvě malé
medaile z jednotlivých disciplín, a to stříbro
z rybářských znalostí a bronz v lovu ryb udicí.
Jarda tak má velkou motivaci pro obhajobu
pozice nejlepšího mladého rybáře v České
republice pro příští rok v domácím prostředí,
protože pořadatelství národního kola dostal přiděleno Západočeský územní svaz Plzeň a tento
pověřil pořádáním Národního kola Zlaté udice
naši rybářskou organizaci Kdyně.
JzP

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

Nový obecní úřad v Libkově

V neděli 7. června se uskutečnilo slavnostní otevření nového obecního úřadu a zároveň v zasedací místnosti byla připravena výstava fotografií z historie obce. Po krátkém proslovu a přestřižení
slavnostní pásky starostou obce si všichni přítomní mohli prohlédnout nové prostory a zavzpomínat
nad vystavenými fotografiemi. O výstavu byl velký zájem a zasedací místnost byla téměř neustále
plná. Obecní zastupitelstvo zajistilo pro návštěvníky občerstvení a možnost posezení. Vzhledem ke
slunečnému počasí se mnozí zdrželi až do pozdních odpoledních hodin.
Barbora Černá

Malí cvičenci se soustředili

Soustředění mají za sebou malí cvičenci
Sokola Kout na Šumavě.
Od čtvrtka do neděle byli se svou cvičitelkou
Jitkou a tetou Helčou na chatě u Zelenovských
rybníků. Program byl připraven tak, aby prožili hezké dny a odvezli si hodně zážitků.
V Domažlicích navštívili chovnou stanici
u policie, kde jim předvedli výcvik malých pejsků, v sanitce na záchrance jim mimo jiné
8

změřili tlak i natočili EKG, poté následovalo
dvouhodinové řádění v bazénu.
Po krátkém odpočinku a občerstvení je čekala pěší túra do Havlovic. V sobotu si byli prohlédnout statek se spoustou zvířat na Pasečnici
a večer je navštívil pan hajný. Na neděli si připravili pro rodiče, kteří si pro ně příjeli, překvapení. Protože bylo velké horko, užili si
dostatečně i hraní v lese, kde bylo příjemně.
Helena Klimentová

Víkend, který v Pocinovicích věnovali dětem

Poslední květnový víkend byl v Pocinovicích věnován dětem. První z akcí byl lampionový průvod aneb rozloučení se školním rokem
a tradiční čtení z historie obce, který uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů Pocinovice. Počasí
sobotnímu dni nepřálo, ale v podvečer se vítr
utišil, přeháňky ustaly a rodiče s dětmi si přišli
na kopec „Hudici“ opéct vuřty a poslechnout si
čtení z historie obce, které bylo věnováno roku
1940 až 1950. Když si děti opekly vuřty,
pohrály si s kamarády a začínalo se stmívat,
rozsvítily své krásné lampióny a vydaly se
s rodiči na cestu domů. Této akce se zúčastnily
nejen děti, ale i starší generace, kterou přilákalo právě čtení z historie obce.
Druhou z akcí byl Den dětí. Tuto akci uspořádaly společně ZŠ a MŠ Pocinovice, SDH, TJ
Sokol a OÚ Pocinovice. Oproti sobotě se neděle, co se týká počasí, vydařila a ve 14 hodin přišly děti oslavit svůj svátek na místní koupaliště,
kde pro ně bylo připraveno sportovní odpoledne a občerstvení zdarma. Děti soutěžily v chůzi
na chůdách a pěnových stopách, skákaly
v pytli, chytaly rybičky, házely míčkem do
nádoby atd. U vody samozřejmě nechyběl vodník, který s dětmi trénoval orientaci v prostoru.

Dětský víkend v Pocinovicích.

Ti nejmenší určovali barvy, skládali puzzle a prolézali rukávem. Pro děti byl připraven nafukovací člun, který s nimi plul po hladině koupaliště, dále pak lanovka, na které se děti vozily celé
odpoledne. Zpestřením sportovního odpoledne byla ukázka modelů lodí a letadla ovládaného
vysílačkou, které se dětem velice líbily a pozorně sledovaly, co všechno modely dovedou.
Nesmíme opomenout ani slečnu Natálku, která dětem na obličeje malovala různé ornamenty
a masky, a proto se nám po areálu „proháněl“ batman, myška a víly. Celé odpoledne proběhlo
v soutěžním duchu a dobré náladě, a proto patří poděkování Všem, kteří se na přípravě a průběhu
akce podíleli.
Marie Homolková, starostka obce Pocinovice

Koutští volejbaloví Dřeváci získali doma bronz

Společné foto všech hráčů.

V rámci oslav 500 let od první písemné
zmínky o založení obce Kout na Šumavě
pořádal volejbalový oddíl místního Sokola
9. ročník turnaje smíšených družstev. Přihlášeno bylo celkem 15 družstev: z Křimic,
Kněževsi u Prahy, Prahy Libně, Plzně, Dobřan,
Postřekova, Horšovského Týna, Mrákova,
Kdyně, Blížejova, Domažlic, Klenčí, Pocinovic a místních volejbalistů.
V areálu na koutském zámku pořadatelé připravili tři kurty. Družstva byla rozdělena do tří
skupin, kde se hrálo každý s každým. Počasí

hráče nešetřilo, a tak nejen v průběhu zápasů,
ale i na závěr teklo Koutské pivo proudem.
Nejen pivo, ale i dostatek jídla, domácí sladkosti a tradiční pečené prasátko bylo pro soutěžící připraveno.
První místo obsadilo družstvo Křimic, druzí
byli Slimáci Klenčí a třetí skončili místní
Drěváci. Všichni účastníci děkují za vzornou
organizaci samotného turnaje i za péči o hráče
během zápasů, ale i po skončení bojů. Pořadatelé děkují sponzorům i šikovným ženám za
pečené dobroty.
Helena Klimentová
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Plastická mapa
Českého lesa

k dostání
v Turistickém
informačním centru
Kdyně

Co se děje v infocentru

Šumava
a jiné fotografie

Stalo se hezkou tradicí, že výstavy pořádané v Muzeu
příhraničí ve Kdyni jsou zahajovány vernisáží, ze které se
tak pokaždé stává společenská událost, které se zúčastní
nemalý počet místních obyvatel i návštěvníků města.
Nejinak tomu bylo i v případě zahájení aktuální výstavy
s názvem Šumava a jiné fotografie, jejímž autorem je pan
Martin Milfort.
Zachytit přirozenost a divokost přírody není rozhodně
nic lehkého, zvláště pak pokud nepoužíváte klasické nebo
digitální fotoaparáty. Panu Milfortovi, rodákovi ze Sušice,
se to však daří a jeho velkoformátové černobílé fotografie
šumavské krajiny skutečně berou dech. Ostatně, přijďte se
o krásách Šumavy přesvědčit na vlastní oči do výstavního
sálu Muzea příhraničí ve Kdyni, kde bude výstava k vidění
až do 28. září.
Ivana Dubská, TIC Kdyně

Vernisáží se pravidelně účastní také starosta Jan Löffelmann (uprostřed). (vh)

Z Čech až na konec světa se chodí přes Kdyni

V sobotu 11. července jsem při službě v Turistickém informačním centru ve Kdyni potkal
urostlého mladíka s velkým báglem a holí. Doprovázeli ho ještě dva turisté. Dlouho něco hledal na
internetu. Dal jsem se s ním do řeči. Zajímalo mne, kam mají namířeno. Na Hájovnu do kempu
nebo někam dál? O hodně dál!
Trojice poutníků se vydala v sobotu 4. července z Prahy od kostela sv. Jakuba na Starém Městě
směr Santiago de Compostela ve Španělsku. Vyrazili z Prahy po Svatojakubské cestě, po její jižní
větvi, která pokračuje do Karlštejna, pak přes Mníšek pod Brdy, Dobříš, Příbram, Nepomuk,
Klatovy a Kdyni na hraniční přechod Všeruby/Eschlkam a dále poputují po Východobavorské
Svatojakubské cestě směrem na Řezno (Regensburg). Poutníci spí pod širákem, sedmou noc spali
pohodlněji v chatě na Korábu, kde se mohli konečně osprchovat a vyprat si propocené věci.
Urostlý mladík se jmenuje Petr Daubner, pochází z Kamenice nedaleko Prahy. Je učitelem zeměpisu a dějepisu a splnil si už dva cestovatelské sny. Cestu kolem světa a navštívil všech 7 světadílů.
Doprovod mu dělá jeho otec a kamarád Tomáš Zahálka. Oba dva s ním půjdou ,,jen“ do

Trojice poutníků mířící do španělské Compostely na své zastávce ve Kdyni. Jeden z nich jde bos.
Foto Vlastimil Hálek
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Regensburgu a dál bude Petr pokračovat už
sám. Čeká ho přes 3 000 km pěší túry. Na cestu
tam má asi 4 měsíce. Denně má v plánu ujít
35 km. Další cíle učitele Petra Daubnera jsou:
1) chce navštívit alespoň 100 nezávislých
států světa. Tento cíl je dost reálný, neboť Petr
už procestoval 76 států, zbývá mu tedy ,,jen´´
24 zemí.
2) další cíl je sen téměř neuskutečnitelný.
Chtěl by procestovat všechny nezávislé státy
světa. A těch je opravdu hodně (196 – údaj
z července 2012). Nicméně několika lidem se
to už podařilo.
A proč jsem se rozhodl napsat tento článek?
Protože Petr je učitel, tak jako já, i když
o mnoho let mladší. V jeho letech jsem také
velice rád cestoval. Líbí se mi u něj, že chce
v životě něco dokázat. Článek má název
,,Z Čech až na konec světa“. Až Petr dojde do
poutního místa Santiaga de Compostely, chce
si cestu ještě prodloužit o pár kilometrů na mys
Finisterre v severozápadním Španělsku.
V minulosti bylo toto místo považováno za
konec světa. Název Finisterre znamená v překladu ,,konec světa“ – ,,fin de la tierra“. Je to
místo v provincii A Coruňa v autonomním regionu Galicia. Oficiální název místa je galicijské
označení Fisterra. Než jsem se s Petrem rozloučil, ptám se: Jak zpátky? Stopem, autobusem,
vlakem nebo letadlem? Odpověděl mi: zase asi
pěšky. Mám na to rok. Petrovi jsem popřál
hodně zdraví a štěstí při jeho dlouhé, namáhavé
cestě a šťastný návrat domů do Kamenice a ať
se mu splní další z jeho snů a plánů, kterých má
opravdu dost.
Ladislav Bureš, TIC

Střípky z kdyňské
farní kroniky

Dnes potřetí otevřeme zažloutlé stránky farní
kroniky a podíváme se na události zaznamenané sloužícím farářem. Zastavíme se u sázení
stromů kolem kostela, nahlédneme do vojenského lazaretu z doby 1. světové války,
dozvíme se něco o nejstarší dělnici (nar. 1835),
která celý svůj život vykonávala práci pro kdyňskou přádelnu. Přádelna „dávala chleba“ kdyňským a širokému okolí. 31. srpna 1859 vypukl v továrně ve střeše kotelny požár, který zničil převážnou část továrních objektů. Škoda se
vyšplhala na 300 000 zlatých. Byla to právě
tato dělnice, která se ihned po požáru vydala
pěšky do Vídně na vedení továrny, aby je informovala o zkáze, která tuto továrnu postihla. Za
obětavost se jí dostalo od majitelů vyznamenání. Nakonec se zmíníme o svěcení zvonu
v Branišově:
Sázení stromů jasanů kolem hřbitova
1915.
Poněvadž staré, kdysi krásné topoly odumírají docela, a mnohé již suché jsou, vysázeno bylo 13. 4. 1915 kolem kostela a na cestě
kolem děkanství (místo hynoucích topolů)
16 jasanů. Jasany jsou z hradu Riesenbergu.
Dalších 15 jasanů vysázeno dne 13. 4. 1916.
Vojenský lazaret v Nové Kdýni v době
války.
Po celou dobu světové války jest v novém
továrním domu, (proti filiálce) zřízen vojenský
reconvalescentní lazaret, který v sobě hostí
stále vojíny všech národností a vyznání v počtu
70 až 130. Zdravější vojíni komandováni bývají ku aprobačním sbírkám, a na požádání i po
různu ku pomocným pracím hospodářům
v době senosečí a žní. Mravní užitek z nich
Kdýně nemá!
Pohřeb nejstarší dělnice tovární.
Dne 19. 7. 1928 zemřela a 21. 7. 1928
pohřbena byla ve Kdyni Marie Kostlivá, nejstarší dělnice zdejší akciové přádelny. Byla stará
93 léta a v továrně zdejší pracovala 78 let.
Továrna jí vystrojila pěkný pohřeb, jehož se
zúčastnil p. ředitel, úředníci a dělníci. Petr
Holub, administrátor měl u hrobu promluvu.
Svěcení zvonu v Branišově.
Obec Branišov koupila nový zvonek pro
tamější nově opravenou kapli. Zvonek ten váží
(prý) 25 kg, stál 600 Kč, s dovozem a přípravami asi 800 Kč. Zvonek byl posvěcen Petrem
Holubem, administrátorem dne 22. 7. 1928.
Kázání, svěcení a mše svaté se zúčastnil velký
počet věřících. Zvonek má jméno Václav
a Kateřina. Kmotrou byla Kateřina Kacerovská, varhanice z Branišova.
Rudolf Šlajer

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

Stanětickým hasičům bylo 135

V sobotu 13. června se ve Staněticích na letišti uskutečnila okrsková soutěž hasičů spojená
s oslavou 135 let od založení SDH Stanětice.
Starosta obce Zahořany Ing. Miroslav Jandečka a starosta SDH Stanětice Václav Šimánek předali vyznamenání čestným členům ve sboru: Janu Adámkovi, Václavu Kámenovi, Václavu
Volmutovi, Václavu Selnerovi, Václavu Maříkovi, Václav Blahníkovi a Zdenku Sloupovi.
Zúčastnily se i okrsky přilehlých obcí s mužstvy žen, mužů a dětí. Konečné pořadí – muži:
1. Bořice, 2. Zahořany, 3. Oprechtice B, ženy: 1. Zahořany, 2. Bořice, 3. Oprechtice, děti s vodou:
1. Oprechtice starší, 2. Stanětice, 3. Oprechtice, mladší děti bez vody: 1. Zahořany starší,
2. Zahořany mladší, 3. Bořice starší.
Hanka Hoffmannová

Vítání občánků v Koutě na Šumavě

Tři děvčátka Martu, Viktorii, Elišku a dva chlapečky Štěpána a Michala, přivítal starosta obce Kout
na Šumavě ing.Václav Duffek. O kulturní vložku se postaraly děti ze základní školy. Po podpisech
rodičů do pamětní kroniky obdržely maminky kytičku a dárek pro své děti.
Helena Klimentová

Koncert tří Vilímců v synagoze

Na letošním cyklu Hudba v synagogách Plzeňského regionu se ve Kdyni představil Miroslav
Vilímec se synem Liborem, aby za klavírní spolupráce svého bratra Vladislava přednesl skladby
Antonia Vivaldiho, Bohuslava Martinů, Vítězslava Nováka a Jana Kubelíka. Na závěr koncertu
zazněl na počest letošního výročí Jana Kubelíka celý jeho čtvrtý houslový koncert B dur.
(vh)
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Setkání seniorů
i starostů

V Pocinovicích se v červnu konalo setkání
seniorů z Dlažova, Libkova, Běhařova
a Pocinovic. Starostka Pocinovic, paní Marie
Homolková, pozdravila všechny přítomné
a přivítala starosty okolních obcí, z Libkova
pana Vladimíra Černého, z Běhařova pana
Jindřicha Kellnera a z Dlažova pana Radka
Tomana. Poté přečetla investiční plány obce
v nejbližší době, např. výstavbu čističky odpadních vod a opravu kaple Bolestné Panny Marie
a Lurdské kapličky se zázračným pramenem
u Dobré Vody.
Kulturní program zahájily děti ze Základní
školy v Pocinovicích, které zazpívaly za doprovodu harmoniky dvě lidové písně z našeho
kraje – Žádnej neví co jsou Domažlice
a Pocinovská Dobrá Voda. Dále děti sehrály
muzikálové představení Červená Karkulka.
Toto vystoupení s dětmi nacvičila paní učitelka
Lenka Meisnarová. Poté zahrála na akordeon
žákyně ZUŠ Kdyně Hana Matějková spolu se
svojí učitelkou Petrou Vlčkovou několik skladeb pro dva akordeony. Pozvání do Pocinovic
přijal také starosta ze Kdyně, pan Jan
Löffelmann, který se předvedl divákům se svojí
vnučkou Eliškou v roli kouzelníka. Předvedl
kouzlo s provázkem. A i když provaz několikrát přestřihl nebo zauzloval, provázek byl
nakonec vždy vcelku a neporušený. Za svoje
kouzelnické umění sklidil pan starosta velký
potlesk.
Diváci také mohli shlédnout film „Živý
betlém“, který se odehrál a byl natočen o vánocích v Pocinovicích.
Všem pak vyhrávala dechová hudba Domažličanka, a tak senioři mohli poslouchat
nebo si i zatancovat.
Martina Matějková

Dobrovolní hasiči oslavili půlkulaté výročí

Nejmenší hasiči. Na povel umí nejen hasit, ale před objektivem fotoaparátu sborově říkat sýýýýr!
Druhou červnovou sobotu se v Pocinovicích
krátce před jednou hodinou ozval povel velitele Petra Ponocného a za řízného pochodu
Domažličanky se od hasičárny vydal průvod
v čele s prapory na cestu ke kostelu. Téměř sto
dobrovolných hasičů nejen místních, ale také
z okolních obcí i Bavorska přišlo oslavit významné výročí od vzniku hasičského sboru.
Mši celebroval Msgr. Miroslav Kratochvíl
a ve svém kázání ocenil nejen záslužnou práci
dobrovolných hasičů, ale také jejich schopnost
v dnešním rozkolísaném světě udržovat pohromadě lidi společného, pozitivního myšlení.
Další zastávkou průvodu byl pomník obětí
1. světové války. Tady Petr Ponocný řekl:
„Přišli jsme k památníku, abychom položili
kytici a zavzpomínali na spoluobčany, kteří
položili životy na bojištích Velké války. Z 200
mužů se jich 32 nikdy nevrátilo.“ Hasičský
sbor měl tehdy 33 činných členů, 24 z nich bylo
odvedeno, a tak v letech 1914-18 nevykazoval
žádnou činnost.

Z návsi se průvod vydal do kopce na hřbitov,
kde Ponocný vzpomněl zakladatelů sboru. Byli
to Jakub Kohout, František Vízner, Josef
Mikoláš, František Třezek a Jan Sazama.
Václav Ponocný ml. měl na starosti organizaci průvodu a zvládnul ji zcela profesionálně.
Jako barevný ostrůvek v něm zářily děti v červených dresech, budoucí pocinovští hasiči.
A právě ti nejmladší, ještě předškolního věku,
předvedli před místním kulturním domem svoji
ukázku. „Protože je trochu vítr, upustili jsme od
hašení papírového domečku a budeme stříkat
na terče,“ řekl Václav Ponocný st., vedoucí
dětského družstva. To zahrnuje členy až do patnácti let. Jeho velkou pomocnicí je Lucka
Turečková a pod jejím citlivém velení už malí
hasiči s nadšením stříkali z miniaturních hadic
a proudniček vodu z velké hasičské cisterny.
Závěr slavnosti se odehrál v sále kulturního
domu.
Text a foto Zdeněk Huspek

Čtvrt století od otevření hranice

Promluvil taté starosta Eschlkamu Josef
Kammermeier.

Dobrovolní hasiči ve Všerubech oslavili
25. výročí otevření hranice VšerubyEschlkam.
Při příležitosti 25. výročí otevření hraničního přechodu Všeruby-Eschlkam se konala
v kostele sv. Archanděla Michaela ve
Všerubech 1. července v podvečer děkovná
bohoslužba. Hlavním celebrantem této mše
svaté byl náš pan biskup František Radkovský. Spolu s ním koncelebrovali domažlický vikář P. Miroslav Kratochvíl, z Mrákova
P. Przemyslaw Ciupak, z Milaveč P. František
Kaplánek a z bavorské strany z Eschelkamu
P. Engelbert Ries. Bohoslužbu sloužil pan biskup dvojjazyčně.
Ve svém kázání zdůraznil také to, že je moc
rád, že lidé bydlící podél obou stran hranice
opět spolu žijí v dobrých přátelských vztazích
a mohou se vzájemně navštěvovat.
Mše svaté se také zúčastnili zástupci sousedních regionů, bývalí a současní starostové
z Bavorska i z Čech. Z Neukirchen b. Hl. Blut
přijeli p. Egid Hoffmann, p. Josef Berlinger
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a p. Markus Müller, z Eshelkamu p. Josef
Kammermeier, z Kötztingu p. Haymo Richter,
který má vše od roku 1990 zdokumentováno
na fotografiích. Ze Kdyně přijali pozvání
p. Jan Löffelmann a Vladislav Vilímec, ze
Všerub p. Václav Bernard a Ludmila
Rousová, z Pocinovic p. Marie Homolková,
z Loučimi p. Jana Dirriglová a další.
Další program poté pokračoval v kulturním
domě ve Všerubech, kde ještě jednou v úvodu
všechny přítomné pozdravil pan biskup
Radkovský, poté promluvil starosta ze Všerub,
z Eschelkamu a ze Kdyně. Projevy vystřídal
kulturní program, vyhrávala kapela Bulácí
z Mrákova, Šejnovjanka a dvě kapely
z Bavorska. Pro posluchače bylo připraveno
vynikající občerstvení.
Za těch 25 let bylo navázáno mezi lidmi
z obou stran hranice mnoho přátelských vztahů, a tak se všichni dobře bavili až do pozdních večerních hodin.
Václav Bernard,
starosta městyse Všeruby

O Mayerovi i Husovi v Loučimi

Třetí a nejkratší bylo povídání pana Hanse
Aschenbrannera o Janu Husovi a husitských
válkách v hornofalckém Bavorsku, doplněno
obrázky. Bylo též zajímavé, do češtiny tlumočila starostka Dirriglová, která celé odpoledne zorganizovala a taky moderovala.
Přednášející dostali dárek v podobě fotoobrazů Loučimi a každý návštěvník pak pamětní list, který obec k této příležitosti vydala.
Kulturní odpoledne završila výstava fotografií autora tohoto článku z akcí v obci za
minulý rok a Jana Křížka na volné téma.
Chuťovky i zákusky včetně dortu připravily
místní ženy, a tak se všichni přítomní rozcházeli s pocitem dobře stráveného nedělního
odpoledne.
Text a foto Z. Huspek

Přednášky poslouchalo sedmdesát návštěvníků.

Malá obec si připomněla významného
básníka i Mistra Jana Husa.
Od úmrtí možná nepříliš známého básníka
Rudolfa Mayera (13. 10. 1837 – 12. 8. 1865)
letos v srpnu uplyne 150 let a poněvadž je
pochovaný na místním hřbitově, rozhodli se
Loučimští výročí důstojně připomenout.
Vzpomenout je třeba i 600 let od upálení
Mistra Jana Husa a tak obě události spojili
a v neděli 14. června uspořádali vzpomínkové
odpoledne.
Za slunečného počasí se před obecním
úřadem sešlo padesát místních i hostů
z Bavorska a vydali se k básníkovu hrobu.
Tam starostka obce Jana Dirriglová řekla
několik údajů o jeho životě a velitel hasičů
Josef Šváb položil na hrob květiny. Program
pokračoval komentovanou prohlídkou kostela, zastavením u domu, kde Rudolf Mayer žil
poslední své dny a zastavením u pomníku

Po stopách
Smolíčka Pacholíčka

MJH na návsi. Odtud se všichni přesunuli do
velké společenské místnosti OÚ, kde byly připraveny přednášky, občerstvení a výstava fotografií a tady už bylo přítomno téměř
70 návštěvníků.
Jako první vyprávěl o díle Mayerově profesor klatovského gymnázia Karel Mráz, který
i ve svých 79. letech nezapomněl nic z doby,
kdy přednášel studentům, z nichž několik
(bývalých) sedělo v místnosti. Jeho projev se
vyznačoval brilantní znalostí faktů a v dnešní
době velmi vzácnou květnatou češtinou.
Druhou přednášku měl ředitel Muzea
Chodska Josef Nejdl.
„Moje povídání je zaměřené na jednu z nejvýraznějších postav našich dějin a na období
husitství, které výrazně zasáhlo do našeho
kraje. Toto období bylo v české historii různě
vykládáno, ať už bylo zatracováno anebo příliš
glorifikováno.“

V Pocinovicích již pátým rokem v květnu
proběhla akce pro děti, tentokrát s názvem
„Po stopách Smolíčka Pacholíčka“.
Byla připravena mírně náročná trasa vedoucí na Dobrou Vodu. Na motivy známé pohádky
čekaly Jezinky na deseti stanovištích, kde děti
plnily různé úkoly. Mimo jiné poznávaly stopy
zvířat, se zavázanýma očima hádaly předměty
a vůně, šiškami házely na terč, skákaly v pytlích, proplétaly se pavučinou provázků apod.
Do akce se zapojili i místní hasiči, kteří pro
děti připravili též dvě stanoviště – hašení ohně
„džberovkou“ a ručkování po laně.
V cíli hledaly děti poklad, který hlídal
samotný Smolíček Pacholíček. I když se ho
Jezinky pokusily ještě jednou unést, děti ho
z jejich spárů vysvobodily a za svoji statečnost
dostaly od Smolíčka zlatou, samozřejmě
čokoládovou, medaili. Na závěr si všichni
společně opekli buřty, a i když zpočátku počasí nebylo právě příznivé, nakonec se umoudřilo a akce se vydařila.
Eva Turečková

Sokolové vyrazili na výlet na kolech

Nedělní výlet na kolech uspořádaný TJ
Sokol Loučim se uskutečnil za vlídného
a malebného počasí a takto ho popsala starostka Sokola V. Kacerovská: „Z Loučimi jsme jeli
směr Pocinovice, přes Úborsko do Janovic“,
zde zastávka v pivních stanech s bavorským
pivem u příležitosti janovické pouti, dále směrem na Rohozno, cílem byl bezděkovský pivovar – část vytesána ve skále, úžasné společenské prostory, vynikající pivo, příjemné prostředí, letní počasí, odborný výklad pana sládka
a dobrá společnost. Všechny podmínky ideálně
strávené neděle byly splněny. Při zpáteční cestě
jsme jeli přes Dlažov a část trénovanější výpravy vyjela k rozhledně Markýta.
Zbývající část vyčkávala v Libkově ve znovuotevřeném PIPI grilu. Návrat byl kolem
sedmé večer, dle možností a svědomí jednotlivých účastníků.
Text Z. Huspek, foto Tomáš Franc
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SRPEN
 8. – 9. 8., Koloveč, Kolovečská pouť,
9. 8. dechový koncert skupiny Plzeňský Mls,
od 14 hodin před kulturním domem
v Kolovči pouťové atrakce, fotbalové zápasy
na hřišti TJ Slavoj Koloveč, chovatelská
výstava ve dvoře „staré radnice“.
 15. 8., Mrákov, tradiční Hyjta od 15
hodin v areále TJ Sokol Mrákov. Vystoupí
dětský soubor Mráček, chodský soubor
Mrákov a další hosté z blízkého i dalekého
okolí. Vstupné je zdarma.
 20. 8. Kdyně, sokolovna, VI. setkání
bývalých zaměstnanců a přátel Přádelen
česané příze Kdyně od 15 hodin. Organizační poplatek 150,- Kč s večeří. Hudba
a občerstvení zajištěno.
 21. 8. Dlažov, celodenní zájezd do
zámecké zahrady v Čimlicích – výstava květin.
 22. 8. Brnířov, Brnířovská šlapka od 10
hodin do 11.30 hodin, prezence 12.15 hodin
start.
 23. 8. Kdyně, od 15 hodin, v kostele
sv. Mikuláše, varhanní koncert Adama
Viktory v rámci 9. ročníku Českého varhanního Festivalu, pořádá město Kdyně.
 23. 8. Kdyně, park u Muzea příhraničí, 17 hodin, posezení při dechovce, zahraje
kapela Amátovka.
 29. 8. Slavíkovice, požární hřiště,
od 20 hodin hraje skupina Chai. Vstupné
50,- Kč.
 29. 8. Mezholezy, od 15.00 hodin dětský den. Zvané jsou všechny děti z Mezholez a okolí na odpoledne plné soutěží, her
a zábavy.

ZÁŘÍ
 10.9. Kdyně, 4. koncert KPH roku 2015
v sokolovně, v 19 hodin
 12. 9, Mezholezy, od 15.00 hodin,
IV. Mezholezské pivní slavnosti
 19. 9. Kout na Šumavě, závěr oslav
k 500 letům založení obce a 220 let od otevření školy
 20. 9. Pocinovice, pouť u Dobré Vody
 24. 9. Kdyně, přednáška „Návrat do
Indie“, kino, na setkání se těší Jana Dvorská
a Miloš Kašpar v 18 hodin,
 27. 9. Kdyně, komponované pásmo Jan
Hus – mučedník nebo zbytečná oběť, kino,
od 19.30 hodin. Pořadu bude předcházet
v synagoze a vzdělávacím centru (knihovna)
interaktivní odpolední program, který připravili žáci MZŠ Kdyně. Bližší informace na
plakátech.
 28. 9. Chodská Lhota, branný závod
mladých hasičů O putovní pohár starosty
obce. Začátek od 8 hodin, pořádají SDH.

 3. 10. Chodská Lhota, pouť od 20
hodin, hraje kapela Diadém z Klatov,
pořádají zahrádkáři.
 8. 10. Kdyně, 5. koncert Klubu přátel
hudby v sokolovně ve Kdyni v 19 hodin.

KINO
Kdyně

SRPEN
11.–12. 8. 17:00 Asterix: Sídliště Bohů
/FR/
14.–15. 8. 20:00 Láska na první boj /FR/
18.–19. 8. 20:00 Jak jsme hráli čáru
/ČR, SR/
25.–26. 8. 20:00 Burácení /ČR/
28.–29. 8. 20:00 Sedmý syn
/USA, KAN, VB/
ZÁŘÍ
1.–2. 9. 20.00 Padesát odstínů šedi
(USA)
4.–5. 9. 20.00 Rychle a zběsile 7 (USA)
8.–9. 9. 17.00 Spongebob ve filmu –
Houba na suchu (USA)
11.–12. 9. 20.00 Nenasytná Tiffany (ČR)
15.–16. 9. 17.00 Velká šestka (USA)
18.–19. 9. 20.00 Lví srdce (Fin, Šved)
22.–23. 9. 20.00 V hlubinách
(Nor, Fin, Šved,Fr, Něm)
25.–26. 9. 20.00 Když zvířata sní (Dán)
29.–30. 9. 20.00 Pride (Anglie)

Pět set let Kouta na Šumavě

Obec Kout na Šumavě v letošním roce slaví 500 let od první písemné zprávy o obci. Program
oslav je rozložen do celého roku a to tak, že veškeré akce, které proběhly a ještě proběhnou, jsou
ve znamení této události.
Akce 40. ročník běhu Koutem, 70. výročí osvobození obce, Noc kostelů, okrsková soutěž hasičů, volejbalový turnaj, fotbalový turnaj mini žáků již proběhly.
Závěr oslav bude v sobotu 19. září, na kdy je připraven bohatý program. Místní škola slaví
220 let od svého založení a v tento den dopoledne bude Den otevřených dveří. V areálu Na Střelnici
proběhne kulturní program, ve kterém od 14. do 16. hod. vystoupí Malá muzika Nauše Pepíka, od
17. – 19. hod. bude následovat dechová hudba Horalka z Domažlic.Večer od 20 – 24. hod. zahraje
Revival Olympic Domažlice. K této příležitosti bude vydána kniha o historii obce.
Helena Klimentová

Koncerty Kruhu přátel hudby

Koncerty Kruhu přátel hudby při MKS
Kdyně vstupují do druhé poloviny letošní
sezóny. Po letní přestávce přivítá opět pódium
velkého sálu sokolovny špičkové interprety na
koncertech kruhu přátel hudby.
Hned 10. září vystoupí náš vynikající barytonista Roman Janál s neméně proslulým klavíristou Karlem Košárkem, aby uvedli vrcholný písňový cyklus Franze Schuberta „Zimní
cesta“. Následně 8. října se bude konat zajímavý koncert harfenistky Kateřiny Englichové
a violoncellisty Petra Nouzovského.
Oba mladí umělci patří již k našim uznávaným mistrům svého oboru. Kateřina Englichová vystupovala i na sólovém recitálu v newyorské carnegie hall. Její koncertní kalendář je
vedle domácích koncertů vyplněn mnoha
zahraničními vystoupeními. Nedlouho po kdyňském koncertu se opět vydá na koncerty
a umělecké kursy do USA.
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Petr Nouzovský má již za sebou bohatý
výčet koncertních aktivit. Stihl ještě absolvovat
violoncellové kursy u legendárního Mstislava
Rostropoviče. Aktuálně spolupracuje i s neméně slavným Lynnem Harellem. S Plzeňskou
filharmonií natočil kompletní soubor violoncellových skladeb Bohuslava Martinů. A právě
s nimi Plzeňská filharmonie zakončí letošní
sezónu. Pro místní posluchače bude určitě
zajímavé, že sólistou koncertu bude Miroslav
Vilímec. Ten vystoupí v Kubelíkově 4. houslovém koncertě, který mohli kdyňští posluchači slyšet v červnu na koncertě cyklu Hudba
v synagogách Plzeňského regionu. Stejný koncert s Plzeňskou filharmonií se pak uskuteční
o den později v Plzni a následně i v Praze.
Návštěvníci koncertů KPH ve Kdyni se mohou
těšit z bohaté žně uměleckých zážitků v podzimních měsících.
Vladislav Vilímec
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Léto na Kdyňsku

Stavební úpravy pro novou chemickou laboratoř probíhají během prázdnin
v Základní škole ve Kdyni. Ředitel Pavel Kopta (vpravo) školou provedl
kolegyni z francouzského města Vic le Comte.
(sh)

V rámci Noci kostelů v Koutě na Šumavě požehnal sochu sv. Jana
Nepomuckého na mostě u pivovaru kdyňský vikář P. Miroslav
Kratochvíl. Po letech restaurování se tak dílo vrátilo na své původní
místo.
(hk)

A opět Císařské slavnosti na nádvoří muzea ve Kdyni.

Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Klíčově oslavil v sobotu 20. června 2015 výročí 130 let založení sboru.
(OU)

(vh)

V Loučimi, na silnici I/22 v zatáčce pod kostelem, se nebezpečně vychýlil
náklad rumunského kamionu. Ten převážel cívky igelitových pásů, určených
pro balicí stroje a byl evidentně přetížený. Ani jeho technický stav nebudil
zrovna důvěru. Za asistence policie se podařilo náklad přeložit.
(zh)
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Zvídavé jiskřičky v dětských očích, neskrývané nadšení, smích
a obrovský zápal pro plněné úkoly. Tím vším bychom mohli charakterizovat kdyňský Pohádkový les. Ten ve Kdyni už dvacet let
pořádá Pionýrská skupina Safír Kdyně a setkává se s obrovským
přívalem účastníků z řad místních obyvatel i návštěvníků města,
kteří kdyňský Pohádkový les vyhledávají.
(vř)

