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Kdyňsko v předjaří

Jana Sedláčková

Letos se opět po roce sešly všechny libkovské děti na Zelený čtvrtek odpole
dne „u křížku“, aby obcházely obec s řehtačkami a hrkačkami. Milada Černá

Dětský maškarní bál pořádal Sokol Kout na Šumavě. Masky všeho druhu
se dobře bavily při hrách a tancování, které velmi dobře organizoval hu
debník pan Justich.
Helena Klimentová

Posezení u hudby se seniory se konalo v obecním úřadě v Němčicích. Zú
častnilo se 28 občanů. Při občerstvení a muzice pana Josefa Vinklárka,
které zajišťoval Obecní úřad Němčice, se protančili odpolednem až do
nočních hodin. Všem se posezení líbilo a už se těší na další. Hvizd Jan

Svěcení kočiček v kostele sv. Josefa ve Slavíkovicích.
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Bleskový šachový turnaj
V sobotu 17. března proběhl v sále
MKS Modrá Hvězda ve Kdyni už XXXVI.
ročník bleskového šachového turnaje
„O pohár města Kdyně“. Na startu letoš
ního ročníku se už tradičně sešla velmi
silná a vyrovnaná konkurence, takže se
bylo na co těšit.
Na rozdíl od předchozích ročníků se
ale žádné drama nekonalo, protože je
den z favoritů, domažlický Martin Vaší
ček, tentokrát výborně odstartoval,
utekl svým pronásledovatelům, kteří se
pobili mezi sebou, a svůj náskok bez
pečně udržel až do konce. Na dalších
místech se ale urputně bojovalo a do
posledního kola nastoupilo hned pět
hráčů s ambicemi na stupně vítězů.
V téhle loterii, kde už si svoji daň vybí
rala únava, byl nakonec nejšťastnější Fi
lip Holý z oddílu PlzeňLetná, který
skončil druhý, a třetí Jiří Hájek z Přeštic.
Domácí hráč Zdeněk Tochor v posled
ním kole chyboval a propadl se jako nej
lepší hráč pořádajícího oddílu PS Safír
Kdyně na konečné páté místo.
Celý turnaj proběhl jako vždy bez pro
blémů a v naprosté pohodě, ke které

opět přispěla i netradiční osvěžovna
„U odtažného šachu“ a hlavně chuť
všech zúčastněných si prostě jen tak za
hrát. Za to, že tato akce mohla existovat
i letos, patří dík MKS Modrá Hvězda a
sponzorům, kteří opět nezklamali a na

tuto akci i letos věnovali ceny: MěÚ Kdy
ně, Dřevařským potřebám Jany Tocho
rové ze Kdyně, Apex Kdyně, Strojírnám
Kohout, Phoenix Contact, Lehmer engi
neering, s.r.o., Bowling Baru Kdyně a
Kdyniu Kdyně.
Zdeněk Tochor

V Prapořišti to žije po celý rok
S nástupem nového roku to v Prapořišti
opět ožilo. Příznivci tance, hudby a dobré
zábavy si mohli koncem ledna a začátkem
února užít v místní sokolovně hned dva bá
ly, Sokolský a Hasičský.
A nezapomnělo se ani na ty nejmenší. Na
dětském karnevalu se to krásnými a nápa
ditými maskami jen hemžilo. Děti si zasou
těžily, zatancovaly, odnesly si spoustu pěk
ných cen a užily si báječné odpoledne.
Týden nato se už obcí proháněly masky
v rámci masopustního průvodu.

V březnu přilákala příznivce cestování
do Prapořiště zajímavá cestopisná před
náška Lenky a Michala Hudcových o Zanzi
baru.
Další týden pak divadelní spolek Kolo
fantí se svojí úspěšnou hrou Urologie vy
prodal místní sokolovnu do posledního
místa a po roce opět pobavil početné a
nadšené publikum.
Poslední březnovou neděli pojali v Pra
pořišti sportovně a vyrazili si společně za
bruslit na zimní stadion.

A jarní akce na sebe nenechají dlouho
čekat.
Ivana Kramlová
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Nový způsob dodávky tepla a vody
Kdyně s úspěchem řeší nový způsob do
dávky tepla a teplé užitkové vody.
Mnohá města, která prostřednictvím
svých organizací provozují výrobu a distribuci tepla, řeší otázku splnění nových přísnějších limitů, které budou platit od příštího roku. Kdyně na začátku devadesátých let
získala v rámci privatizace tamních průmyslových podniků do vlastnictví
centrální výtopnu. Město prostřednictvím své založené společnosti Transteplo tedy dodávalo jednak technologickou
páru kdyňským přádelnám a
také slévárně přesného lití. Ta
se oddělila od Elitexu Kdyně a
pod novým názvem Kdynium
a.s. úspěšně pokračuje v provozu.
Na začátku devadesátých let
byly ještě v provozu tři malé kotelny v sídlištní zástavbě, které se později zrušily a byly
napojeny na centrální kotelnu. Významně se
tak zlepšilo ovzduší ve Kdyni. Město také investovalo do ekologizace centrální kotelny
několik desítek milionů a zajistilo bezproblémovou dodávku páry, tepla a teplé užitkové vody pro průmyslové podniky i výraznou
část města za cenově velmi dostupných podmínek. Staré kotle však nemají takovou účinnost, jaká je požadována novou legislativou.
Od devadesátých let se také změnil výrazně
poměr mezi dodávkou páry a tepla podnikům na jedné straně a bytovým domům ve
městě na straně druhé. Dříve to bylo zhruba
v poměru 2:1 ve prospěch podniků, nyní je
situace zcela obrácená ve prospěch města.
Městští radní museli i tuto změnu vzít v dalším uvažování o systému dodávky tepla na
vědomí. „Velmi zodpovědně a z mnoha hledisek jsme zvažovali další postup. Jednou alternativou byla investice města v řádu mnoha desítek milionů do kotelny, přičemž zde
existuje riziko zadlužení města a koneckon-
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ců i návratnosti v rámci stávajícího systému.
Vypsali jsme proto koncesní řízení s podporou renomované právní kanceláře na patnáctiletý pronájem kotelny a závazek dodávky páry i tepla. Od počátku bylo evidentní, že
takovou investici mohou provést jen silné a
na trhu etablované subjekty. Stále více bylo
jasné, že uhelná kotelna bude muset být nahrazena jinými zdroji. Byli jsme
hodně napjati, kolik subjektů se
soutěže zúčastní. Nakonec výsledek předčil naše očekávání,“
uvedl místostarosta města Kdyně Ing. Vladislav Vilímec. Vítězná firma přišla s variantou rozdělení dodávky tepla do města
a průmyslovým podnikům prostřednictvím dvou samostatných plynových kotelen. Tím se
budou eliminovat ztráty v rozvodech vedoucí ze stávající centrální kotelny.
Transteplo Kdyně bude dále dodávat z výměníkové stanice teplo a teplovou vodu do
města. Vítězná firma převezme veškeré závazky vůči průmyslovým podnikům bez garance výše odběru. Co je podstatné, cena
tepla na patě předávací stanice je nižší,
což by se mělo projevit i ve velmi zajíma
vé ceně pro domovní odběratele. Dokon
ce je možné, že výsledná cena oproti sou
časnosti ještě poklesne.
Nyní se město připravuje na podpis příslušných smluv, které byly součástí zadávací
dokumentace ke koncesnímu řízení. Město
Kdyně je známé hodně nízkými cenami vodného a stočného. „Máme samozřejmě výho-

du dostatečné kapacity vlastních zdrojů. Potřebné investice do této infrastruktury jsme
dělali v předstihu a stále z toho profitujeme,“
dodává Vladislav Vilímec místostarosta města Kdyně.
Sylva Heidlerová

Mrazy
Letošní dlouhá zima připomenula zimu před téměř 90 lety. Začátek roku
1929 byl velice, velice mrazivý. Podle
srážkoměrné stanice, která byla umístěna v měšťanské škole, bylo v lednu 1929
ve Kdyni kolem -20°C. Aby toho nebylo
málo, napadly ještě hromady sněhu, kterým trpěly zejména zvířata. Ve velkém
hynuli ptáci a zajíci prý hledali potravu až
na kdyňském náměstí! Kvůli nedostatku
uhlí na otop byly uhelné prázdniny ve
škole a dokonce byla omezena vlaková
doprava – rovněž pro nedostatek topiva
pro lokomotivy. V únoru 1929 dosáhly
mrazy ve Kdyni až -41°C!!! Je to dost možné, neboť ve stejné době byl naměřen dosud nepřekonaný český rekord -42,2°C
(stanice v Litvínovicích, dnes součást Českých Budějovic).
(TIC)
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Velikonoční výšlap za historií
První aprílový den SDH Stanětice připravil výšlap na Rýzmberk, hrad, který byl založen na konci
12. století. V dopoledních hodinách se sešla skupina výletníků, aby s dobrou náladou vyrazila. Během cesty byly tematické zastávky jako například
„Jarčina vyhlídka“. V cíli bylo připraveno další skupinou hasičů příjemné občerstvení a výletníci si
mohli připomenout historii tohoto místa.
Zříceniny jednoho z nejvýznamnějších západočeských hradů jsou opředené mnoha historickými
příběhy i pověstmi. Hrad, jako každý jiný, obývá
sličná Bílá paní, ale také zde můžete potkat bledý
přízrak jménem Apolena, dceru dávného šlechtice,
jak bloudí hradem a čeká na jinocha, který si od ní
vezme jablko a zbaví ji prokletí. Bylo to hezké zpříjemnění svátků jara.
Hanka Hoffmannová

řanského potoka“, o který měli rovněž enormní zájem rybáři z Domažlic. Další posun v životě naší organizace znamenalo znovuobnovení

chovného rybníku ve vlastnictví organizace „Praštiláku“, který je v údolí pod Výrovem. Jak
všichni asi dobře vědí, jeho název se odvodil od jména tehdejšího i současného předsedy p. Josefa Praštila, který měl na
vybudování největší podíl. V roce 2006 se do-

„Novodvorského rybníka – Bílky“ podnikem
Meliorace v roce 1963. Toto „Koutské moře“
představovalo pro organizaci již daleko větší
zátěž ohledně zarybňování rybou vhodnou ke
sportovnímu rybolovu.
Spolek to řešil vybudováním rybochovných
zařízení „U Dubu“ na
Bílce a především měl
v užívání několik menších rybníčků v okolních obcích.
Dalším milníkem bylo vybudování prvního

končil další rybník v kaskádě „Praštilák II.“,
třetí rybník v kaskádě však již realizován nebyl. Posledním budovatelským počinem naší
organizace je vybudování tří vodních nádrží
v Družstevní ulici za Centrem vodní zábavy, a
to s vydatným přispěním Města Kdyně. Tento
areál s altánem na vodě a dalšími místy k posezení slouží rovněž k oddychu obyvatel Kdyně a je místem jejich procházek. To je zkráceně vše k historii místní organizace Českého
rybářského svazu Kdyně. V příštím čísle Kdyňska Vás seznámíme s historií našeho rybářského kroužku a zejména s jeho úspěchy na
poli rybářského sportu.
Jiří Patka

Ry b a ř e n í a n a š i r y b á ř i
Tradice rybářství na Kdyňsku nemá
dlouhou historii, jelikož Kdyně a její blízké
okolí neleží na žádné řece nebo v rybní
kářské oblasti, a proto i zmínky o rybolovu
v místních kronikách nejsou prakticky
žádné. První spolehlivá zmínka pochází
z let 1906–1907, která se zmiňuje o zákazu
lovu ryb a raků na potoce mezi Brnířovem
a Kdyní. Po I. světové válce ryb v potocích
rapidně ubylo, ale na místních a okolních
potocích se již začíná hospodařit a jedno
tliví hospodáři se spojují do společnosti,
která ve 30. letech hospodaří na většině
místních potoků a k tomu také obhospoda
řuje dva rybníky.
Novodobou kapitolu sportovního rybářství
ve Kdyni začala psát v roce 1947 parta nadšenců sportovního rybolovu kolem Matouše
Polanského, která utvořila přípravný výbor
pro vznik rybářského spolku. Tento se sešel
na zakládající schůzi dne 22. března 1947
v objektu Přádelny, kde byl zvolen první výbor
spolku, jehož hlavním úkolem bylo požádat
zemské orgány o povolení činnosti. K oficiálnímu povolení činnosti spolku došlo dne 2. listopadu 1948 výnosem Zemského národního výboru v Praze, který schválil Stanovy spolku
a jeho činnost.
Na začátku své existence spolek hospodařil
pouze na potoce z Hluboké do Brnířova, ale
postupně získával další vody a také se přidávali ke spolku další samostatně hospodařící rybáři. Tyto vody byly však bez výjimky pstruhové. Proto dalším významným milníkem bylo
získání první mimopstruhové vody a to „Zaho-
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Loučimský bál krok za krokem
Od svého založení v roce 1902 kromě válečných období pořádají dina, jíž rámus z reproduktorů nad hlavami zatím nevadí. Stoly
loučimští hasiči v místní restauraci každoročně bál. Dobrat se je- v sálu proti oknům jsou pro místní střední generaci a jejich hosty a
jich celkového počtu bylo by hodně složité. Jakým způsobem jsou hasiče z Běhařova či dalších okolních sborů. Místní čtyřicátníci
obsazována místa v sále, víme
mají své místo u dlouhého stolu
ale jistě. Vlevo za vchodem pod
ve výčepu.
okny na ulici je stůl místních po„Letos je tady nejvíc lidí za ceřadatelů, na jehož kraji sedí polá léta,“ neskrýval spokojenost
kladník Milan Zimmermann. Vevelitel Šváb, „plno lidí přijelo ze
litel Josef Šváb je až na malé výKdyně a dokonce i z Klatov. To
jimky stále v pohybu, protože
jsme ještě neměli.“
všechno musí probíhat hladce.
V deset hodin nastoupily na
Na parapetech oken je umístěna
parket dívky z Modern dance
tombola, letos tam bylo 230 cen,
studia Klatovy s předtančením.
top desítka v hodnotě 25 tisíc.
I ony jsou v Loučimi skoro už
V rohu mají místo místní setradičně a tak letos předvedly
nioři, pod okny na parkoviště
dvě kreace – jazzovou a kankán,
pak jsou stoly hostů z okolních
s nímž zde měly úspěch už před
farem, Nových Pocinovic, Pocitřemi lety, tak proč si jej nezonovic a Chodské Lhoty. Pod pópáknout? A poněvadž pětice tadiem s kapelou – letos jako
nečnic opravdu umí, velký poostatně řadu let zpátky Kolovantlesk byl zasloužený.
kou Zdeňka Trefance sedí omla- Pohled do zcela zaplněného sálu restaurace pana Matějky.
Zdeněk Huspek

Obec Chodská Lhota hledá
provozovatele prodejny smíšeného zboží
Podmínkou pronájmu je prodej základních potravin. Informace obdržíte od OÚ CHODSKÁ LHOTA na tel. čísle 379 798 264.
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Relaxace v zooparku
Nevyužitá zahrada nacházející se pod městskou knihovnou ve Kdyni by v letošním roce
měla najít uplatnění. Radnice připravuje založení vzdělávací a odpočinkové zahrady
s relaxační zónou. Projekt už má starosta na stole, radnice již podala žádost o podporu
z operačního programu životního prostředí. Jedním z cílů je i prohloubení vztahu dětí
k přírodě. Zahrada by samozřejmě byla otevřena veřejnosti. V budoucnu počítá vedení
města s doplněním fauny, drobného zvířectva, nejspíše ptactva.
Naučná zahrada vznikne nedaleko prodejny Tesco na pozemcích, které se nacházejí
v sousedství bývalé chemičky. Průmyslová část projde rekonstrukcí s využitím pro ga
lerii aradecoru. V sousedství se už nyní nachází environmentální zahrada, kterou vy
užívá Masarykova základní škola. Záměrem města je na ni navázat a pozemky propojit.
Okrasný park se nachází v blízkosti školy, čili se přímo nabízí, aby o zahradu a případ
ně i drobná zvířata pečovala škola. Radnice tak chce navázat na prvorepublikovou tra
dici, kdy podobné role škola také přebírala. Kdyňský ředitel základní školy je shodou
okolností ornitolog. Takže čas ukáže, na co všechno si škola troufne.
Jedná se o zhruba dvacet arů, ke kterým by město zachovalo volný, otevřený přístup,
buď zezdola od Tesca nebo přes knihovnu. Rekultivaci pozemku a vybudování okrasné
zahrady radnice plánuje ještě letos.
Sylva Heidlerová

MDŽ v Zahořanech
Obec Zahořany společně
s SPOZ připravily v místním kulturním zařízení
oslavu MDŽ pro všechny
ženy ze spádových obcí.
Po úvodním slovu starosty obce ing. Miroslava
Jandečky vystoupila taneční skupina dívek z Domažlic pod vedením paní
Kunešové a muzika Vavřinečka pod dětským
Mrákovským souborem
Mráček. Občerstvení připravili v Bořické cukrárně, nechyběly ani květiny, až do večerních hodin hrála „Dupalka“. Na
úplný závěr si ženy při zpáteční cestě autobusem, který byl pro tuto akci zajištěn, zazpívaly
ještě společně se starostou obce. Stanětické ženy pokračovaly v příjemné zábavě ve Víceúčelovém kulturním zařízení ve Staněticích.
Hanka Hoffmannová

Setkání se
spisovatelkou
V úterý 20. března 2018 jsme přiví
tali v naší knihovně spisovatelku de
tektivních románů Markétu Harasi
movou.
Dozvěděli jsme se, jak se dostala ke
svému povolání, představila svoje knihy a dala nám nahlédnout do tajemství
svého života. A protože jsou její knihy
z moravského prostředí, každý návštěvník si zpříjemnil posezení douškem
dobrého moravského vína.
Irena Hambeková
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Víte, že...
l Kdyňští sportovní rybáři si v letoš
ním roce připomínají již 70 let od své
ho vzniku? Což představuje schválení stanov a činnosti Zemským národním výborem v Praze dne 2. 11. 1948. K oslavě tohoto jubilea připravují na den 16. června
2018 posezení při živé hudbě. Akce se bude konat u rybníčků za klubovnou Kdyňských rybářů v Družstevní ulici, kde bude
zajištěno občerstvení a připraveny soutěže pro děti s rybářskou tématikou. Tímto
zvou veškerou rybářskou i ne rybářskou
veřejnost. „Přijďte si s námi posedět a
společně zavzpomínat na začátky,“ za ČRS
z.s., místní organizace Kdyně srdečně zve
výbor MO, Jiří Patka.
l Koledníky v Tříkrálové sbírce v roce
2018 bylo na Dlažovsku vybráno cel
kem 15.928, Kč? (Dlažov 6.290,- Kč, Miletice 3.430,- Kč, Soustov 3.045,- Kč, Nová
Víska a Buková 3.163,- Kč). Děkujeme
všem dárcům, koledníkům a jejich dospělému doprovodu, napsal Toman Radek
l Pyžamový bál v Chodské Lhotě se
každý rok snaží pro své stálé příznivce
i hosty v nočních outfitech, ale i pro ty,
kteří tam zavítají poprvé, připravit ně
co speciálního? Letos nabídl například
hodinu piva zdarma a tombolu plnou atraktivních cen. Sponzorům i těm, kteří
pomohli přímo na akcích, děkuje a těší se
na příští rok Veronika Pechová
l V sobotu 3. března se ve Starci usku
tečnil hasičský bál? Hrála dechová hudba Horalka, na návštěvníky čekala bohatá
tombola. Podle přítomných se bál povedl a
všichni se těší na příští rok, kdy se sejdou
9. března 2019. Za SDH Starec děkuje
všem za účast Jiří Hruška.
l Zlatá stezka vstupuje do Čech na
hraničním přechodu Mlaka/Bischofs
reut do jižních Čech? Přes Šumavu vede
do západních Čech a přes Kdyni až do
Chodové Plané. Jihočeský a Plzeňský kraj
vydaly mapu Zlaté stezky včetně přípojných a dalších stezek, která bude všem zájemcům k dispozici v květnu.
l Školy na Domažlicku zahájily pro
jekt MAP II? Předchozí projekt MAP I byl
úspěšně ukončený, patřili jsme dokonce
mezi týmy, jejichž práci zkontroloval auditní orgán Ministerstva financí ČR bez jakýchkoli zjištění. Za úspěšné lze také považovat vzdělávací akce a výměny zkušeností. Součástí MAP II je tzv. Strategický
rámec MAP, který je opět nezbytným
předpokladem pro získání dotací z programu IROP. Projekt začal 1. dubna 2018,
potrvá 4 roky.

2/2018

Kdyňsko

strana 7

Dětský bál v Kolovči pořádá Slavoj
Pořadatelem byly členky oddílu Rekreačního sportu TJ Slavoj Koloveč, které den
předtím sál vyzdobily a vše si k bálu připravily. Dětský maškarní bál se konal
v sobotu 3. 3. od 14 hodin v kulturním domě. Sál se již tradičně začal před 14. hodinou zaplňovat roztomilými maskami malých dětí za doprovodu rodinných příslušníků. Po přivítání se rozjely různé soutěže, kterých se děti rády zúčastňují, těší se
na ně a za které dostávají sladké odměny.
Největší ohlas má vždy soutěž židličková.
Pokud děti nesoutěžily, tak skákaly a tančily při hudebním doprovodu Honzy
Schimmera. Nechyběla ani tombola, na
kterou se děti také těší. Hlavním bodem
programu byla promenáda masek a porota vyhodnotila nejlepší a opět tyto masky
dostaly odměnu. Veselé odpoledne rychle
uteklo a po 17. hodině byl konec. Pořadatelky poté sál uklidily.
Jana Bartáková, foto P. Dolejš

Síla burácejích traktorů posedmé
V sobotu 19. května se naše krásná brnířovská náves opět zaplní sta
rými traktory, auty a motorkami. Bude se konat již "7. setkání starých
traktorů a veteránů v Brnířově." Po loňském, velmi úspěšném roční
ku, kdy se nám na náves sjelo 125 traktorů a 105
veteránů, očekáváme letos ještě větší účast.
Opět přijelo několik unikátů, ze kterých jsme
i my byli překvapeni, stejně jako většina náv
štěvníků. Byla to např. pojízdná pásová pila z r.
1915, traktor SVOBODA DK7 r. v. 1935 a i trak
tory ZETOR 2011, 2023 a 2045. A i letos jedná
me s majiteli zajímavých traktorů a máme přislí
benou účast traktoru ZETOR 3016 (provedení
polopás), dále sběratel z Heřmanovy Hutě přive
ze 2 unikátní traktory po zdařilé renovaci. Jeden
je JOHN DEERE typ D r. v. 1949, dvouválec, obsah 8.200 cm3, druhý
JOHN DEERE typ A r. v. 1944, 2 válec, obsah 5.100 cm3, bez startéru
(startuje se ručně setrvačníkem). Tento traktor typ A je shodný s po
pulárním brnířovským "džondýrem" Pepíka Husníka, který dostal
přes zimu také „nový kabát". I mezi veterány se objeví opravdový uni

Den žen v Libkově
Sbor dobrovolných hasičů Libkov ve spolupráci s obecním úřa
dem uspořádal v sále místní hospody oslavu MDŽ.
Zpestřením oslavy byla divadelní hra „Na správné adrese“ v po
dání ochotnického spolku Černoch. Představení bylo velmi zábav
né a vtipné, důkladně připravené, přizpůsobené všem věkovým ka
tegoriím, i moderní době. Odměnou účinkujícím byl obrovský po
tlesk vstoje.
Po skončení divadelního představení následoval děkovný pro
slov starosty hasičů a starostky obce Libkova věnovaný hlavně že
nám za to, že jsou, a také všem občanům podílejícím se na přípravě
této vydařené akce. Asi čtyřiceti přítomným ženám poté předal
starosta hasičů květiny a nechybělo ani občerstvení. Lucie Mlezivová

kát (jsou jen 2 ks v ČR). Je to auto ŠKODA TREKKA, které se montovalo
na Novém Zélandu v létech 1967–72 z dovážených dílů ŠKODA OCTA
VIA. Bylo vyrobeno 2500 ks a považuje se za první škodovácké SUV.
A určitě přijedou nějaké další zajímavé stroje, o kte
rých ještě ani nevíme. Také ukázku staré zeměděl
ské techniky na břehu rybníka letos rozšíříme o ma
lou mlátičku (puklíka) a protože se nám sešlo něko
lik cepů, předvedeme "mlácení obilí cepy". Obsluha
těchto nástrojů musí ale nejdříve projít cvičením.
Děkuji všem, kteří nám cepy věnovali. Rádi bychom,
aby návštěvníci spokojeně odcházeli a pochválili na
ši akci, což je pro pořadatelé uznání za dobře odve
denou celoroční práci. Začínáme totiž již v 8/2017,
a to přípravou snopků obilí pro mašinování.
A tak se na vás – majitele starých traktorů, veteránů a návštěvníky –
těšíme 19. května u nás na návsi v Brnířově.
Pro čtenáře tohoto zpravodaje, kteří jezdí i na podobné akce v okolí,
jsem připravil kalendář akcí 2018, který bude uveřejněn v příštím
čísle.
Mirek Beneš
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Sláva žen v Dlažově
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Pionýři vystavili hry
Pionýrská skupina Safír Kdyně pořádala v sobotu 10. března další ročník herní
výstavy deskových her, která se uskutečnila v prostorách školní jídelny ve Kdy
ni. V nabídce deskoherny byl tentokrát výběr pětaosmdesáti nejlepších kousků
obohacený o nové hry – strategickou Origin: Počátek lidstva, postřehovou Koč
ku Karlu, párty hru Krycí jména a soubojovou karetku 7 Divů světa – Duel. Cel
kově na akci i přes hezké počasí přišla zhruba stovka hráčů od nejmenších, kte
ří našli oblibu v Kočce Karle, stolním curlingu nebo Ubongu junior, přes starší
až po dospělé, kteří si zahráli i třeba Dominion, Limes nebo The Game. Od
15:00 se začalo hrát také několik turnajů o ceny, které věnovala vydavatelská
firma Albi. Největší zájem byl o svižnou karetní hru Krysí válka, ve které se ut
kalo 14 hráčů. Za tři hodiny si návštěvníci vyzkoušeli pěknou řádku her a mno
zí rodiče si deskovky fotili, aby věděli, co svým ratolestem pořídit k narozeni
nám nebo pod stromeček. Velký dík patří všem návštěvníkům, šikovným orga
nizátorům a Masarykově ZŠ ve Kdyni, která poskytla prostory.
Hrubá

Obecní úřad Dlažov pořádal oslavu MDŽ v místní sokolov
ně. Na ženy zde kromě květiny a sladkého pohoštění čekal
bohatý kulturní program. Tradičně na úvod vystoupily děti
z místní Mateřské školy Dlažov, navazovalo vystoupení ma
žoretek a tanečníků z DDM Nýrsko, následně vystoupily dě
ti z TJ Sokol Janovice nad Úhlavou se sletovou skladbou
„Cirkus“ a ukázkou gymnastiky. Na závěr oslav se předsta
vilo „Ochotnické divadlo Bolešiny s hrou Lucerna.
Toman Radek

Vzpomínka na Milana

Ð0ĲŁ(
(

7
<
1
1
(

3
1$Ģ(
(3(16(1. 1<0
Ģ
$

9

,
7

%

3Ě,32-7(

32./$'1352'$9$Î
3
2./$'1352'$9$Î

OD

19 200 KÏ
KÏ DDO 21
1 700 K
KÏ
Ïnna plnplnýný úvúvazek
vazek
a
25 000 K
KÏÏ DDO 27 600 KÏ
KÏ

==6783&(9('28&+2
6783&(9('28&+2

OD

02Ł126735&(1$=.5&(19$=(.,%5,*'8
0
2Ł126735&(1$=.5&(19$=(.,%5,*'8
93(11<VHVSROXYłG\FN\GRPOXY¯PH
DE\SRGP¯QN\Y\KRYRYDO\LY£P
1DE¯]¯PHQDSě¯NODGW\WRQDGVWDQGDUGQ¯
]DPÝVWQDQHFN«Y¿KRG\

3(11<
3(11<
'
'RPDłOLFHD+RUģRYVN¿7¿Q
RPDłOLFHD+RUģRYVN¿7¿Q

ŧW¿GQĳGRYROHQ«
ŧ6WUDYHQN\YKRGQRWÝ.Ï
ŧ3HQ]LMQ¯SěLSRMLģWÝQ¯
ŧ%HQHILWQ¯FDIHWHULH

.217$.78-7(16
.217$.78-7(16
nabor@penny.cz nebo
Na emailu nabor@penny.cz
QDWHO702 197 765
QDWHO702
765ŧZZZSHQQ\F]
ŧZZZSHQQ\F]

V tichém zármutku ozna
mujeme, že nás navždy
opustil náš dlouholetý za
městnanec, kolega a kama
rád pan Milan Kislinger ze
Všerub. Zemřel 18. února
2018 po těžké nemoci ve
věku nedožitých 63 let.
U úřadu městyse Všeruby
působil jako řidič, správce
obecního majetku a vedou
cí pracovní skupiny pro
úklidové práce, která půso
bila v rámci městyse Všeru
by a všech jeho místních částí. Pan Milan Kislinger byl oblíbený pro
jeho milou a nekonfliktní povahu, poctivost, samostatnost, spoleh
livost a ochotu s jakou přistupoval k práci a k zadávaným úkolům.
Ať šlo o jakkoli složitý úkol, předem bylo jasné, že jej beze zbytku
splní a že odvedená práce bude v té nejvyšší kvalitě.
Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která slovem
jen hladívala a oči, ze kterých láska a dobrota zářila. Utichly kroky
i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.
Kolektiv městyse Všeruby
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Lyžařský výcvik v Mrákově

Únorového lyžařského výcviku ZŠ Mrákov, který se tradičně konal v chatě Hořec na Špi
čáku, se zúčastnilo 21 dětí. Vzhledem k zájmu 8 žáků jsme po několika letech opět zařa
dili běžecký výcvik. Sněhové podmínky byly pro tentokrát vynikající.
Cíle sjezdového i běžeckého lyžařského výcviku byly splněny v plném rozsahu. V rámci
teoretické přípravy jsme navštívili základnu Horské služby na Špičáku. Člen HS nás se
známil nejen s historií vzniku HS a její dennodenní činností, ale i s pravidly bezpečnosti
chování na horách jak v zimě, tak v létě.
Praktický výcvik se uskutečnil na přilehlé sjezdovce „Arnika“. Začátečníci zvládli základ
ní výcvik, pokročilí lyžaři se během výcviku zdokonalovali. Běžkaři po několika půl
dnech zaměřených na výcvik běžeckého lyžování absolvovali celodenní výlet. Všichni by
li seznámeni s pravidly při lyžování a chování na sjezdovce i v běžeckých tratích.
Z hlediska vedoucí kurzu hodnotím jeho průběh jako velmi zdařilý.
Barbora Anderlová

Mistři v kuželkách
V Blansku se v neděli 11. března uskutečnilo finále mistrovství republiky jedno
tlivců v kuželkách. V kategorii mladší žáci a žákyně náš region reprezentovali
Anička Löffelmannová ze sokola Kdyně a Tomáš Benda ze sokola Zahořany.
V každé kategorii startovalo 12 nejlepších žákyň a žáků z celé republiky. Krásné
celorepublikové druhé místo za mladší žákyně si do Kdyně odvezla Anička Löf
felmannová a třetí místo za mladší žáky putovalo díky Tomáši Bendovi do Zaho
řan. Oběma našim medailistům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do dal
ších bojů v nové sezóně.
Jaroslav Löffelmann
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Všeruby využijí
moderní
technologie
Občané Všerub a všech místních částí
budou moci nově od dubna začít využívat
novou službu – Mobilní rozhlas. V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů rozhodlo zastupitelstvo městyse
Všeruby, že uvede v provoz novou moderní službu – Mobilní rozhlas. Díky této
službě budou občané vždy včas informováni o aktuálním dění. Po zaregistrování
budou občané zdarma dostávat informace o důležitých aktualitách jako jsou upozornění na odstávky energií, výpadky vody, očkování psů, sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, pozvánky na
kulturní, společenské a sportovní události a mnoho dalšího. Mobilní rozhlas doručí pomocí SMS zprávy, hlasové zprávy,
e-mailu či zprávy do aplikace pouze takové informace, které si občan při registraci
sám vybere. Registrační formulář bude
k dispozici na úřadu městyse Všeruby, na
webových stránkách městyse Všeruby,
na Facebooku, v MŠ a ZŠ Všeruby anebo
přímo v systému Mobilního rozhlasu na
www.vseruby.mobilnirozhlas.cz. Mobilní
rozhlas vyhovuje náročným bezpečnostním podmínkám o ochraně osobních
údajů (GDPR). Veškeré další informace
obdrží občané na úřadu městyse Všeruby. A jaké hlavní důvody vedly zastupitele
městyse Všeruby pro zavedení mobilního rozhlasu, vysvětluje starosta Václav
Bernard: „Věřím, že občané ocení zavedení nové moderní služby, která nás přiblíží trendům 21. století, jejíž hlavní a
největší předností bude spolehlivost a
efektivita. Jsem přesvědčen, že zavedení
nového systému přispěje k větší informovanosti, komfortu a s tím související bezpečností občanů a majetku. Služby mobilního rozhlasu budou moci využívat
nejen občané městyse Všeruby a všech
místních částí, ale i každý návštěvník našeho regionu“.
Úřad městyse Všeruby připravuje
v souvislosti s rekonstrukcí úřadu městyse i další rozšiřování moderních technologií a systémů, tzv. eGovernmentu, což je
správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější. „Náš úřad bude např. připraven na zavedení tzv. digitálního klíče
(vzdáleného přístupu) do různých systémů, díky němuž bude mít občan možnost
v budoucnu komunikovat s úřady na dálku. Dalším krokem kupředu bude postupné zavádění inteligentních elektronických formulářů, díky nimž bude většina agend veřejné správy pro občana řešitelná elektronicky. Pro fungování takto
složitých a náročných systémů bude nutné vytvořit masivní a bezpečnou komunikační infrastrukturu“, dodává Václav
Bernard.
(městys Všeruby)
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Co se děje v infocentru
Poslechněte si Horní Falc

ZVEME VÁS NA:
l

2. 6. – Tradiční rodinný cyklovýlet Na
kole z Čech do Bavor
l 21. 6. – Vernisáž výstavy obrazů V. Do
stála (trvá do konce letních prázdnin)

Kouzlo spojení kamene a kovu
To je název výstavy ručně tepaných šperků,
kterou Muzeum příhraničí ve Kdyni připravuje
na letošní květen. Kolekce šperků zdobených
pravými kameny a polodrahokamy pochází
z rodinné dílny, kterou na výstavě bude prezentovat návrhářka Zuzana Pavlíčková. Více než třicetiletá rodinná tradice profese pasíře, kameníka, kovotepce Jana Paroulka a zlatnice Marie
Bočkové je zárukou jedinečnosti spojení kamene a kovu a jejich přetvoření v originální šperk.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 17. května od 17
hod. a výstava potrvá do 22. června 2018.

Vernisáž výstavy Jak zní Horní Falc si nenechali ujít naši němečtí partneři a přátelé. Zleva Jan Löffel
mann, Egid Hofmann, Josef Bauer s Janou Dirriglovou.

Motiv města ve výročích
Od března je v prostorách TIC Kdyně instalována multimediální výstava „Jak zní Horní
Falc?“, kterou nám zapůjčil krajský úřad vládního regionu Horní
Falc v Řezně, konkrétně Odbor kultury a
památkové péče. Jedná se o dřevěné boxy,
které přibližují různé
oblasti současné Horní Falce zejména po
zvukové stránce. Na
vývoji a výrobě boxů
se podílela řezenská
univerzita a studenti
Odborné akademie
interiérového a předmětného
designu
v Chamu. Výstava je
k vidění a slyšení do
13. května. Přijďte se tedy seznámit s tím, jak
zní region našich sousedů!
Celá republika se chystá na sté výročí zalo-

žení československé republiky a kromě jiných
vzniká celá řada upomínkových předmětů.
TIC Kdyně nabízí nejen turistům, ale všem zájemcům výroční Turistické známky s motivem Kdyně a prvním
prezidentem Tomášem G. Masarykem,
dále výroční Turistickou nálepku a výroční
Turistické
vizitky
(k rokům 1918 a
1968). K oběma Turistickým vizitkám jsou
připravena i speciální
výroční razítka.
Až se počasí umoudří a ustálí, chystá TIC
Kdyně první tematickou vycházku po ulicích Kdyně za místní historií a zajímavostmi.
Případní zájemci se mohou hlásit v infocentru.
Marcel Paška

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

Ochrana
osobních dat
GDPR – Obecné nařízení Evropského
parlamentu a Rady na ochranu osobních
údajů dává na jedné straně každému člověku právo se informovat o důvodech zpracování svých osobních údajů a na straně druhé zpracovatelům a správcům osobních
údajů, kterými jsou v rámci DSO Kdyňsko
členské obce, ukládá povinnost prokázat,
že udělaly maximum pro to, aby se tyto
údaje nedostaly do nepovolaných rukou.
Převážné většině obcí budou s přípravou
nového nařízení pomáhat pracovníci Centra společných služeb DSO Kdyňsko v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR. Zapojeným obcím se tak několikanásobně sníží
náklady spojené s vypracováním doporučených podkladů a opatření ke splnění
podmínek pro zabezpečení osobních údajů, které toto nařízení obcím a jimi řízeným
organizacím ukládá.
Centrum společných služeb bude navíc
od 25. května plnit i funkci tzv. pověřence,
tj. osoby, která je pro obce, školy a další organizace zřizované obcemi jakýmsi prostředníkem mezi občany, správci údajů
(obcí) a Úřadem na ochranu osobních údajů při dodržování zásad, které Nařízení Evropské komise stanovilo. Obecné nařízení
se týká všech organizací v Evropské unii,
které zpracovávají osobní údaje, počínaje
zaměstnavateli a nadnárodními korporacemi konče. (hk)

CHUŤ A VŮNĚ DOMOVA

www.kdynsko.cz

Turistické informační centrum: od května do září od 9 do 17 hod., o víkendech
a svátcích od 9 do 12 hod. Infocentrum@kdyne.cz, tel. : 379 413 555
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V Loučimi sehráli divadlo
Trnovská Umělecká Společnost (TRUS) sehrála v sále restaurace loučimské restaurace divadelní kus od pánů Svěráka, Cimrmana a Smoljaka s názvem Lijavec (hra s opravdovým deštěm).
Uspořádali ji hasiči jako dárek ženám k jejich svátku. A nechyběl ani karafiát a muzika na závěr...
Zdeněk Huspek

Divadelní kus ochotníků z Trnové sledoval se zájmem plný sál.

Foto i text Zdeněk Huspek
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V Brnířově vedli
řeč o Indonésii
Cestou po Indonésii a Transsibiřskou ma
gistrálou. Takový byl název cestopisné
přednášky Tomáše Fritze ze Kdyně v sále
OÚ Brnířov s účastí přes 60 posluchačů. To
máš tak navázal na úspěšnou přednášku
svého bratra Radka, který v roce 2016 svým
vyprávěním a obrázky z výletní zaoceánské
lodě zaujal všechny posluchače.
S Tomášem jsme nejdříve navštívili ostrov
Borneo a několik menších ostrovů kolem,
vystoupali na dosud činnou sopku Mt. Rin
jani až do výšky 3 726 m n.m., kde zůstává
sníh i v létě. Výstup a sestup trval 3 dny
s jedním táborem. Pak jsme strávili měsíc
v Austrálii, kde si Tomáš vyřídil přes českou
cest. kancelář v Praze vízum do Ruska. V Ru
sku pak cestoval Transsibiřskou magistrá
lou z výchozí stanice VladivostokKhaba
rovskIrkutsk. Zde měl třídenní výlet kolem
jezera BajkalNovosibirskYakaterinburg
Nižní NovgorodMoskva a Petrohrad. Cesta
trvala 1 měsíc se zastávkami v jednotlivých
uvedených městech a po železnici ujel cel
kem asi 12 000 km.
I tentokráte byla přednáška velmi zají
mavá, všem se líbila. Tomášovi vřele děkuje
me a brnířovští hasiči tak mají za sebou
další úspěšnou akci.
Za SDH Brnířov Mirek Beneš

Paní Gréta – vzpomínky na smrt
(použity informace z časopisu Reflex, od předsedy společ. křesť. a židů, p. Ro
berta Řeháka)
Paní Gréta Berlová roz. Weislová se narodila ve Kdyni do lékařské rodiny
jako nejmladší ze tří sester. Rodina Weislova bydlela na náměstí čp. 140
(st.č. 75). V tomto domě také bydlel první skutečný lékař na kdyňsku MUDr.
Josef Weisl (* 21. 11. 1847 Bezděkov), který ve Kdyni působil od r. 1872 do
r. 1918 jako městský, později obvodní a železniční lékař, v r. 1894 tento dům
koupil. Roku 1921 se uvádí jako majitelka domu čp. 140 Weislová Cecílie,
vdova již po zmíněném lékaři.
Paní Gréta Berlová chodila do základní školy ve Kdyni a po jejím ukončení
v 15 letech byla poslána do Prahy na obchodní školu a anglickou college.
Následně, protože ovládala jazyky, sehnala práci jako sekretářka v nakladatelství a později v jedné velké advokátní kanceláři u německého židovského
advokáta. Za protektorátu Němci zakázali práci všem židovským advokátům a tak přišla o práci. Po „Mnichovu“ nesměli židé chodit do divadel, na
koncerty a ani chodit v neděli do kostela. Práci opět našla u jednoho německého advokáta, který hledal sekretářku, která ovládá „řeči“. To už ale musela
nosit židovskou hvězdu.
Začaly transporty a ona byla spolu s maminkou do jednoho z nich zařazena v prosinci r. 1941 do Terezína. Terezín se v té době teprve budoval jako
tábor pro židovské občany. Nebyly tam postele, spaly na svých kufrech
v malých ubikacích po 10–12 lidech. A tak začala pracovat v židovské správě
– radě starších – Ältestenrat. Tato správa zajišťovala chod ghetta. Následně
začal ohromný nárůst obyvatel tohoto ghetta. Začaly jezdit transporty do
vyhlazovacích táborů. Jako pracovnice psala na komandaturu tzv. Anforderungsschein, kde žádala pro tábor brambory a další možné věci, které byly
zapotřebí na výživu ghetta. Psala také něco, čemu se říkalo cyklon B. Nevě-

děla, co to je. A její šéf jí odpověděl, že se to v Terezíně používá proti vším.
Později se dozvěděla, že je to plyn na usmrcení lidí – házeli je do uzavřené
komory a lidé se dusili a umírali. Neustále přijížděli další lidé. Tábor vedl
tzv. Lagerkommandant. Nechal veřejně oběsit několik lidí a ostatní se na to
museli dívat. Vše hlídali Němci a Rakouští esesáci. Byly doby, kdy bylo v Terezíně i 35 000 lidí. V Terezíně také paní Gréta poznala Lea Beacka, vrchního rabína z Berlína, který byl velkou osobností s filozofickým rozměrem.
V nejtěžších chvílích četl lidem se svými žáky Platóna v originále. Paní Gréta
se v Terezíně provdala za lékaře u rabína Murmelsteina. Neustále odjížděly
transporty z Terezína a v tom posledním odjela sama, protože jí maminka
zemřela v březnu 1943 na tuberkulózu, do Auschwitzu (Osvětimi). Nahnali
je do sprch a tam je holili. Byly prováděny prohlídky, které dělal pověstný
doktor Mengele. V té době bylo paní Grétě 33 let. 30. října přijel transport
do Brzezinky. Pršelo, musely se svléknout, sundat prstýnky a hodinky a
odevzdat je. Vyhnali je ven a tam musely hodiny a hodiny stát v dešti. Tyto
selekce byly třikrát. Paní Gréta prošla i lágrem Bergen-Belsenu. Tam byla se
svojí sestrou. V tomto táboře také zemřela známá Anne Franková. Po čase se
opět dostala do Terezína. Měla v té době tyfus a byla 14 dní v bezvědomí.
V Terezíně ji zastihlo tolik vytoužené osvobození! Se svým mužem se velice krátce viděla náhodou v táboře Auschwitzu přes ostnatý drát a pak se zase ztratil. Setkali se až po válce. Z její početné rodiny nepřežil kromě ní nikdo.
„Velice často se mi stalo,“ říká paní Gréta, „že mi mladý lidi řekli, proč jste
se nebránili nebo něco, chtěla jsem jim vysvětlit: když stojíš v dešti nahá a
zbitá a proti tobě jsou vojáci se zbraní, jak se můžeš bránit? Nechtěli věřit,
ale co? Ptám se já?!“ Tak tedy vypadal holokaust- šóá. Paní Gréta později žila
v Haifě v Izraeli, kde se dožila vysokého věku – devíti křížků. Rudolf Šlajer

strana 12

Kdyňsko

2/2018

Víno ochutnávali až do noci
Hezký večer, ochutnávku moravských vín, ve víceúčelovém kulturním zařízení ve Staněticích připravily ženy pod záštitou místního SDH. Domluvily se s vinařstvím ,,Kořínek“, konkrétně s panem Štěpánem Strakou, který Stanětice navštívil a seznámil všechny přítomné,
kteří se ochutnávky zúčastnili, s ,,Vínem". Bylo to velmi zajímavé povídání. Nemluvilo se jen
o správné konzumaci, ale i jak se které víno pěstuje, ošetřuje a o dalších postupech, než se
dostane do lahve. Padlo mnoho otázek, diskutovalo se a ochutnávalo do nočních hodin.
Všichni přítomní si odnesli příjemný zážitek.
Hanka Hoffmannová

Noc s Andersenem
Místní knihovna Libkov se v letošním roce připojila k celostátní akci na podporu dětského
čtení s názvem „Noc s Andersenem“. V sobotu 24. března v 15.00 hodin se v místním sále sešlo celkem 16 dětí společně se svými rodiči. Prvním bodem naplánovaného programu byla
„Cesta za pokladem“. Děti společně úspěšně splnily 11 připravených úkolů rozmístěných
v lese nad Libkovem a nakonec našly slíbený poklad. Následovala svačina, kterou připravily
hodné tety. Odpoledne děti vyráběly papírové velikonoční věnce a záložky do knížek nebo se
učily vázat různé druhy uzlů či skládat Origami. Dalším úkolem bylo poskládat názvy popletených pohádek a přiřadit ke správnému autorovi. Před společnou večeří děti soutěžily ve
vyřazovacím tanci kolem židlí. Nakonec se téměř všichni, včetně rodičů, tet a strejdů, naučili
krátký taneček na písničku „Večerníček“. Posledním bodem bylo promítání pohádky. Nocování v sále se zúčastnilo 8 dětí a 5 dospělých. Ráno všichni společně posnídali a nakonec děti
obdržely sladkou odměnu a pamětní průkazy na tuto akci. Organizátoři děkují všem rodičům, přátelům, tetám a strejdům, kteří neváhali a věnovali svůj čas dětem. Jedinou odměnou
všem zúčastněným „dospělákům“ byly rozzářené oči dětí a nikdo z nich ani jinou odměnu
neočekával, jen všichni společně chtěli udělat radost dětem, a to se podařilo. Milada Černá

Svatojakubský
den
V létě loňského roku proběhla v rámci
přeshraniční spolupráce měst Kdyně –
Všeruby – Eschlkam nádherná akce s názvem Česko-německé svatojakubské dny.
Během třídenního putování se poutníci
vydali po Svatojakubské cestě z Klatov do
německého Eschlkamu. Podařilo se nám
dokázat, že společné putování českých
i německých poutníků po Svatojakubské
cestě není jen prázdnou frází, ale že sv. Jakub opravdu spojuje lidi i národy. Aby nebyla tato akce zapomenuta, uskuteční se
i v letošním roce. Jak už sám název napovídá, půjde pouze o jednodenní akci, která se bude konat v neděli 1. července
2018. Program této akce bude zahájen
v Eschlkamu, v kostele sv. Jakuba. Poté se
poutníci vydají po svatojakubské cestě do
Všerub, kde se v kostele sv. archanděla
Michaela bude konat slavnostní mše svatá. Po mši svaté bude pokračovat kulturní
program. Na realizaci Česko-německého
svatojakubského dne se rovněž podílejí
studenti z chamského gymnázia Roberta
Schumana, kteří v rámci svého projektu
připraví během cesty 3 tematické zastávky. Datem 1. července budou také zahájeny Česko-bavorské týdny.
(městys Všeruby)
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Schůze v klubovně v Pocinovicích
V sobotu 3. února se v klubovně hasičské ku ministerstva vnitra: „Tady je trochu prozbrojnice v Pocinovicích konala valná hroma- blém dát dohromady alespoň část zásahové
da okrsku č. 10, které se zúčastnili zástupci jednotky, protože většina jejích členů je v práSDH Pocinovice, Loučim, Chodská Lhota, Lib- ci. Naší Tatru ten den řídil Václav Ponocný
kov a Smržovice, za obce pak starostky Poci- starší a člověk musel jen obdivovat jeho umění
novic Marie Homolková a Loučimi Jana Dirrig- na úzkých lesních cestách.“
lová.
Poslední jmenovaný pak pohovořil o historii
Na programu bylo projednání obsáhlého plánu
práce na letošní rok, zpráva o činnosti okrsku za rok
uplynulý, která byla rozdělena do dvou částí – kulturně společenské a podrobně zpracované zprávy o zásazích při požárech a technické pomoci při jiných
událostech pocinovskou
jednotkou. Jak řekl starosta okrsku Leon Stavovčík,
patrně nejrozsáhlejší byl
27. března zásah při požáru lesa nad Brnířovem, jehož se kromě pocinovských zúčastnilo šest dalších sborů včetně vrtulní- Společné foto účastníků valné hromady okrsku Pocinovice.

www.kdynsko.cz
MÁME DOBRÉ ŽENY
v Chodské Lhotě

MDŽ v Chodské Lhotě se slavilo v sobotu
10. března v místní sokolovně, kam zavítalo 43 žen. Žáci ZUŠ Kdyně spolu s paní ředitelkou a ostatními vyučujícími připravili
ženám nádherný kulturní zážitek a obdrželi velký potlesk. Ve volné zábavě rozdali
hasiči ženám květiny, uvařili kávu a přidali
pocinovické koláče. Následovalo soutěžní
klání v sálovém golfu nazvané "Sokolovna
CAP 2018", kterého se zúčastnila většina
přítomných žen a někteří muži. Vítězky
obdržely hodnotné ceny. Ženy děkujeme,
neboť i při této akci se potvrdilo, že
v Chodské Lhotě a nejen tam máme dobré
ženy.
M. Jäger

okrsku, který vznikl již v roce 1930 a jenž funguje ve složení sborů uvedených v úvodu včetně nepřítomného Dobříkova od roku 1960 nepřetržitě, zmínil se o úspěšně rozvíjející se
práci s mládeží a z pozice zástupce okresního
sdružení pak zhodnotil práci jednotlivých sborů okrsku.
V diskusi obě starostky
vyzdvihly spolupráci s dobrovolnými hasiči a zástupci jednotlivých sborů
krátce zhodnotili svoji činnost a oznámili, co zajímavého mají v plánu na letošní rok.
Člen krajské revizní rady
sdružení hasičů Jan Královec seznámil přítomné se
situací ke Krajské radě,
kladně zhodnotil práci
okrsku a jednání tím uzavřel. Místní připravili malé
občerstvení a tak se ještě
nějakou chvíli neformálně
hovořilo.
Text i foto Zdeněk Huspek

Toulavá kamera za humny
Ve druhé polovině února zavítala do loučimského kostela Narození Panny Marie redaktorka
Svatava Pátková a kameraman Pavel Kalista z regionální televize FILMpro Klatovy, aby pro Českou televizi, konkrétně pro pořad Ivety Toušlové Toulavá kamera, natočili pověst o loučimské
Madoně. Informace o kostele a jeho historii podal Josef Dědina, starostka obce Jana Dirriglová
pak pohovořila o pověsti, na jejímž základě vznikl městys Nové Kostely (Neukirchen beim Heiligen Blut) v nedalekém Bavorsku. A jak se pořad připravuje, nám přiblížila redaktorka Pátková: „Tipy na pořady si hledáme sami, buď se nám někdo ozve anebo hledáme v denících, infocen
ter... a protože děláme zpravodajství po západních Čechách, tak se leccos dozvíme sami. Loučim
ský kostel jsem měla v plánu už dlouho a teď to konečně vyšlo.“
Pořad se vysílal v neděli 11. března a jeho záznam si můžete pustit z loučimských webových
stránek.
Text a foto Z. Huspek

Hlavní aktéři Toulavé kamery z Loučimi zleva: kameraman Pavel Kalista, redaktorka Svatava
Pátková, Josef Dědina, starostka obce Jana Dirriglová a Anna Dědinová.
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Kulturní servis
6. 5. Slavíkovice, pouť a l 26.5. Černíkov, „Co je za
mše svatá v kostele Sv. Josefa
humny? – aneb 10 jarních km“,
l do 13. 5. Kdyně, výstava
pěší vycházka
„Jak zní Horní Falc?“, Muzeum l 13. 5. Koloveč, Den matek,
vystoupení dětí MŠ a ZŠ, od 15 l 26. 5. Mezholezy, oslavy
příhraničí
hodin v parku u ZŠ
120. výročí založení sboru
l 12. 4. Kdyně, cestopisná
SDH, zahájení ve 12h u hasičl
17.
5.
Kdyně,
vernisáž
výpřednáška J. Dvorské a M. Kašstavy Kouzlo spojení kamene ské zbrojnice
para, v kině

DUBEN

l

a kovu, 17. 00 hod., Muzeum l 26. 5. Kdyně, skatepark
l 12. 4. Kdyně, přednáška
v Dělnické ulici, soutěže v kaSylvy Benešové „Onemocnění příhraničí
z potravin“, od 17 hodin v kni- l 19. 5. Brnířov, setkání sta- tegoriích
hovně
rých traktorů a veteránů, od l 27. 5. Zahořany, pouť
l 18. 4. Kdyně, přednáška 11 hodin, náves
v Hříchovicích
PhDr. Věry Kubové „Osudové l 19. 5. Černíkov, kulturní
osmičky“, od 17 hodin v kni- dům, setkání důchodců z obcí
ČERVEN
hovně
Černíkov, Úsilov a Mezholezy:
l 1. 6. Kdyně, Den dětí
l 19. 4. Kdyně, 2. KPH Jan povídání o “zmizelé Šumavě”
Vittinger (trumpeta) a Martin s panem Emilem Kintzlem a l 2. 6. Chodská Lhota, „Pohádkový les“, od 14:30 hodin
Levický (klavír), od 19 hodin muzikou Žákovec + Volínová
v sokolovně
l
19. 5. Chodská Lhota, na obecním úřadě
l

21. 4. Všeruby, 10.00 hod. „Chodská Bůta“, start od 10
vzpomínkové setkání nahra- hodin na obecním úřadě
ničním přechodu
l 19. 5. Kdyně, Rýzmberský
l 25. 4. Kdyně, přednáška Ji- hradní večírek, Rýzmberk
řího Padevěta „Krvavá léta
l 19. 5. Nová Ves, jarní vy1938–1945, od 17 hodin v sácházka, sraz ve 14 hodin
le MKS Modrá hvězda
u kapličky
l 28. a 29. 4. Kdyně, trénink
l 19. 5. Zahořany, vítání oba závody aut na Korábu
čánků, od 15 hodin v kulturl 28. 4. Kdyně, slet čarodějním sále
nic, od 14 hodin na náměstí
l 19. 5. Zahořany, pouťová
l 30. 4. Kdyně, májka, park
zábava v Bořicích, od 20 hodin
Muzea příhraničí
l
20. 5. Chodská Lhota,
Chodská Bůta

11. 4. ve 20 h – DEN PO MNICHOVU
(1938) (ČR)
14. 4. v 17 h – MIMONI (USA)
14. 4. ve 20 h – THOR: RAGNAROK
(USA)
18. 4. ve 20 h – KULKA PRO
HEYDRICHA (1941)
(ČR)
21. 4. v 17 h – POHÁDKA
O HONZÍKOVI
A MAŘENCE
(Československo)

l

2. 6. Kdyně, „Pohádkový
les“, od 14 hodin na cestě
k Rýzmberku

21. 4.v 19 h – EWA FARNA 10:
NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
(ČR, Polsko)

l 2. 6. Kdyně, Na kole z Čech
do Bavor

25. 4. ve 20 h – VŠECHNU MOC LIDU
STALINOVI (1948) (ČR)

l

28. 4. v 17 h – CESTA ZA KRÁLEM
TROLLŮ (Norsko)

l

28. 4. ve 20 h – S LÁSKOU VINCENT
(VB, Polsko)

2. 6. Koloveč, dětský den,
od 14 hodin

2. 6. Zahořany, oslava 95.
výročí založení SDH Oprechtice, od 11 hodin na návsi
v Oprechticích

Aktuální informace na Kdyně
najdete na http://kino.dokdyne.cz

l

9. 6. Kdyně, Koncert v rámci festivalu „Hudba v synagogách Plzeňského regionu“,
KVĚTEN
l 20. 5. Kdyně, divadelní ko- v synagoze od 18 hodin
l 2. 5. Kdyně, cestopisná
medie „Sexem ke štěstí“, od 19 l 9. 6. Nová Ves, chodská
přednáška manželů Špillarohodin v kině
noční hasičská liga na hřišti
vých s názvem Vietnam II., od
„Pod Rájem“
l
20.
5.
Zahořany,
pouť
17 hodin v knihovně
v Bořicích
l
16. 6. Chodská Lhota,
l 4.– 6. 5. Kdyně, víkendovoslava
50 let založení Zahrádl 23. 5. Kdyně, autorské čteka Orlovice, pořádá Safír
kářského
svazu Chodská Lhoní s novinářem a spisovatelem
l 4. 5. Kdyně, vzpomínkový
Karlem Hvížďalou, v knihovně ta, od 18 hodin v „Lomečku“
akt k oslavám ukončení války,
od 17 hodin
l 16. 6. Kdyně, oslava 70 let
od 12 hodin
l 24. 5. Kdyně, KPH, Vzpo- od založení Kdyňských sporl 4. 5. Koloveč, uctění památky osvoboditelům z 1. a 2. mínkový pořad Ema Destinno- tovních rybářů, u rybníčků za
klubovnou rybářů v Družstevsvětové války, od 13:30 hodin vá, 19 hodin v sokolovně
v kulturním domě
l 25.  27. 5. Kdyně, Keltové ní ulici
l 21. 6.–31. 8. Kdyně, výsta4. 5. Koloveč, žákovský na Rýzmberku
ples ZŠ Koloveč, od 17 hodin v l 26. 5.  27. 5. Kdyně, závo- va obrazů V. Dostála v sále Mukulturním domě
dy aut Evropský pohár, Koráb zea příhraničí
l 5. 5. Slavíkovice, soutěž l 26. 5. Zahořany, pouťová l 30. 6. Slavíkovice, dětský
„Pouťový pohár v požárním zábava v Hříchovicích, od 20 den, od 14 hodin na požárním
útoku“, od 13 hodin
hřišti
hodin
l

DUBEN

Pozvánka
Městys Všeruby, Military car club Pl
zeň a Václava Jandečková zvou v sobo
tu 21. dubna v 10.00 hod. na vzpomín
kové setkání a usazení naučných tabu
lí u příležitosti 70 let od zahájení akce
„Kámen“. Sraz je ve Všerubech na skutečném hraničním přechodu. Program:
usazení naučné tabule u cesty vedoucí
k zaniklé obci Myslív (Schneiderhof)

l

l

modlitba za popravené a mučené oběti

usazení naučné tabule na falešné hranici u hráze Myslívského rybníka

l

krátké představení nové knihy Falešné
hranice. Akce „Kámen“. Oběti a strůjci
nejutajovanějších zločinů StB 1948–
1951

l
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Ve Všerubech dojde k omezení dopravy
V rámci rekonstrukce silnice II/184
průtahu Všeruby dojde ve Všerubech
k několika omezením týkajících se do
pravy. Omezení budou přizpůsobena
určitým etapám rekonstrukce, které
budou rozděleny následovně:
Etapa 1) od 2. 4. 2018 do 30. 6. 2018
V rámci této etapy dojde k úplné uzavírce provozu, která povede od začátku Všerub ve směru od Kdyně až ke Kulturnímu
domu ve Všerubech. Autobusová linka
400060 ve směru od Kdyně – Všeruby –
Hyršov bude zrušena. Z tohoto důvodu bude na začátku obce Všeruby ve směru od
Kdyně po dobu první etapy zřízena náhradní autobusová zastávka. Autobusy ze
směru od Hyršova budou jezdit bez omezení stejně tak jako autobusy od Maxova.

V této etapě se bude realizovat stavba průtahu II/184.
Etapa 2) od 2. 7. 2018 do 31. 10. 2018
V rámci této etapy dojde k úplné uzavírce provozu, která povede od Kulturního
domu ve Všerubech k bývalé rotě PS. Autobusy ze směru od Kdyně, od Hyršova a od
Maxova budou jezdit bez omezení. Pouze
spoj č. 400050 jezdící ve směru od Domažlic do Všerub bude mít přesunutou autobusovou zastávku do slepé ulice k „sušce“.
V této etapě bude umístěno světelné signalizační zařízení k řízení střídavého provozu (malá šířka vozovky pro obousměrný
provoz), a to na místní komunikaci podél
všerubského rybníka, kterou bude možné
místně použít jako spojku mezi silnicemi
II. třídy číslo 184 a silnice II. třídy číslo
190 (směrem na Hyršov).

„Po celou dobu stavby bude zachován
příjezd vozidel při mimořádné události.
Bude umožněn bezpečný průjezd záchranným a hasičským vozidlům na stavbě. Od 5. března do 30. října 2018 bude na
komunikacích II. třídy číslo 190 směrem
na Českou Kubici a směrem na Nýrsko a
dále na příjezdu ze SRN omezen vjezd nákladních vozidel, jejichž celková hmotnost
přesahuje 7, 5 tuny,“ informuje o situaci
v průběhu rekonstrukce všerubský starosta Václav Bernard.
„Chtěl bych požádat všechny občany,
kterých se rekonstrukce průtahu dotkne a
i všechny přespolní o pochopení a toleranci. Čekají nás jistá omezení, ale nejde o nic,
co bychom společnými silami nedokázali
zvládnout,“ dodává k celé problematice
Václav Bernard.
(městys Všeruby)

Masopustní veselí na Kdyňsku
V Kolovči

V Bořicích
V Hříchovicích

V Chodské Lhotě

V Loučimi

Kdyňsko se těšilo na jaro

Tři čuníci jdou, v řadě za sebou…. a všechny tři spořádali návštěvníci obe
cní zabijačky. Vepřové hody se už 8. rokem konaly v Černíkově v sobotu 24.
března. Zabijačkové dobroty a zábavu přichystala Parta veselých kamará
dů – horní řada 2. zleva Ing. Jiří Velíšek, Miroslav Sušický a Jiří Šmídl a
spodní řada 1. zleva Jan Hladík, společně s rodinnými příslušníky Rosťou
Hladíkem, Jiřím Velíškem ml., Michalem Sušickým, Terezou a Jolanou Velíš
kovými a Miroslavou Písaříkovou.
Jana Sedláčková

Maškarní bál v Chodské Lhotě si užili. Sokolovnu zaplnilo přes 50 dětí a
s živou muzikou Míly Šobra rozjelo maškarní bál, na kterém nechyběla
bohatá tombola, kde každý vyhrává, soutěže a losování sladkých a prak
tických cen. Velkým překvapením byl krtek, kterého zapůjčil Jumping
KdyněMartina Fliegelová. Patří jí velké díky stejně jako obci Chodská
Lhota, která se letos stala spolupořadatelem.
Veronika Pechová

Vepřové hody v Koutě na Šumavě už tradičně zajišťuje ZOD Mrákov.
Foto Vlastimil Hálek

Ve Staňkově se konalo "Zimní setkání mladých hasičů" okresu Domažlice.
Soutěžilo se v 11 disciplínách a družstvo starších hasičů Kdyně A si vybo
jovalo 2. místo z celkových 29 družstev. Blahopřejeme. Zleva: Housar R.,
Kraml M., Housar L., Hubáček H., Bušek O., Wenig J., Šmatera O., Šmate
rová B. Dole zleva: Hubáčková V., Kubec D., Kochan N., Pytlík V., Rozem
berg F., Šlajs K., Patka Z.
Vedoucí kolektivu Šmaterová Barbora

V sobotu 2. března vyrazilo 19 členů Sokola Loučim na pěší výlet po trase
Loučim, Modlín, Branišov a Dobříkov. Místo přírody probouzející se do ja
ra se mohli účastníci výletu kochat krásou zimy. Z. Huspek, foto T. Franc

Velikonoční šupačka ve Staněticích.

Hanka Hoffmannová

