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Kdyňsko slavilo máj

Oslavy osvobození ve Kdyni.

Foto Karel Fiala

Na stavění máje v Nové Vsi se přišla podívat snad celá vesnice.

(ds)

Stavění máje na Vítovkách.

(k)

Uctění památky u pomníku osvobození armádou USA v Kolovči. Dále
průvod pokračoval na náměstí Svobody, kde byl položen druhý věnec
k pomníku padlým v I. a II. sv. válce.
Foto P. Dolejš
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Žákovský ples v Kolovči
V pátek 4. května v 17 hodin počtvrté
přivítali deváťáci, po projevu paní ředi
telky školy, svým předtančením a stuž
kováním rodiče a další hosty při zaháje
ní žákovského plesu.
K příjemné atmosféře večera přispěly
mažoretky ze 3. třídy a taneční vystou
pení žákyň 4., 7. a 8. třídy. Na taneční
parket dostávala děti, rodiče i učitele
hudební skupina Eroplán.
Překvapením večera bylo promítání
fotografií ze školních akcí deváťáků a
dalším překvapením byla jejich vtipná
taneční kreace „Berušky“, kterou věno
vali také jejich třídní v 1. stupni, která
to s nimi tehdy nacvičovala. A to už se
blížila 22. hodina, což znamenalo konec
plesu.
Jana Bartáková, Petr Dolejš foto

Uctili svého patrona

Zástupci SDH Loučim a Chodská Lhota před kašnou na domažlickém náměstí.
Průvod k uctění sv. Floriána uspořádali domažličtí dobrovolní hasiči nikoliv v sobotu jako předchozí roky, ale v pátek 4. května, přesně na den jeho smrti. Tento patron hasičů,
ale třeba i kominíků a kovářů se za císaře
Diokleciána odmítl vzdát křesťanské víry a po
krutém mučení byl ve zmíněný den roku 304
utopen v řece Enži (Enns).
Čtvrt hodiny před šestou se za nebývale
teplého a slunečného počasí vydal na cestu
průvod, v jehož čele nese praporečník prapor
se znakem dobrovolných hasičů, a hned za
ním dva hasiči školního věku sošku svého pa-

První
víkendovka

(zh)

trona, která váží 20 kilogramů. V průvodu kráčí i jednotlivé sbory se svými prapory. Těch
bylo 9 svazových a 8 krásně vyšívaných, pamětními stuhami přizdobenými sborových.
Letos se zúčastnilo 15 sborů, resp. jejich zástupců, včetně bavorských z Furth im Waldu a
Chammünsteru. Do pochodu z parkoviště u
kostela Všech Svatých až na náměstí k Arciděkanskému kostelu Narození Panny Marie hrála kapela Regent.
Za okrsek č. 10 se průvodu zúčastnili dobrovolní hasiči z Loučimi s praporem a z Chodské
Lhoty.
Z. Huspek

Po zimě je třeba co nejdříve vyrazit
někam ven, nejlépe rovnou přes noc a
na celý víkend. Sbalili jsme proto s na
šimi dětmi batohy, ve Kdyni nasedli
na vlak a rozjeli se směrem Hojsova
stráž. Na víkend v chatě Šumava jsme
se my vedoucí, ale hlavně děti, moc tě
šili. Po cestě z nádraží jsme sice tro
chu zmokli, ale nazítří na plánovaný
sobotní výšlap na Můstek a Pancíř vy
svitlo sluníčko, a tak nám cesta šla
rychle „od nohy“. Nejvíc jsme se těšili
na pečeného buřtíka, který nás na
Pancíři za odměnu čekal. Nahoře na
vrcholu byl ještě sníh, a tak největším
zážitkem kromě koulované na Můstku
bylo sbíhání zasněžené pancířské
sjezdovky v botaskách a tričkách.
Lenka Hudcová, Junák Lípa Prapořiště
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Kdyně buduje vlastní polikliniku
Spádová města usilují o zřízení měst je ve stávající i v protilehlé budově am
ských poliklinik. Někde se omezují zřizo bulantního zdravotnického zařízení
vatelé jen na realitní činnost, jinde mají včetně lékárny. Dále v tzv. pentagonu,
statut nestátního zdravotnického zaří v bývalé administrativní budově Elitexu
zení. Vlastní zdravotnickou polikliniku Kdyně – která je rovněž v majetku měs
buduje také Kdyně. Otázky k tomuto té ta – ordinuje praktický lékař a dentist
matu jsme položili Ing. Vladislavu Vi ka. Vjezd ale už městu nepatří a doprav
límcovi, místostarostovi
města Kdyně.
Kdy polikliniku zřídíte?
Městská poliklinika bu
de zřízena letos 1. čer
vence, což samozřejmě
neznamená, že od tohoto Ing. Vladislav Vilímec před budoucí městskou poliklinikou.
dne bude již plně funkč
ní. Pro vybudování mo
derních ordinací vedení
města využije prostory
v tzv. domě služeb na ná
městí. Původně jsme sice
měli v plánu odkoupit
současný objekt ambu
lantního zařízení, to se
ale nepovedlo. Radnice se
tedy rozhodla k rekon
strukci jiné nemovitosti,
která je součástí většího
areálu.
Kde se nemovitost na
chází? A hodí se k tomuto
účelu?
Na náměstí. Jsme pře
svědčeni, že ano. Výhodou je navíc mož ní obslužnost je tam proto komplikova
nost parkoviště pro lékaře i pohodlný nější. Další zubní ordinace funguje ve
vjezd záchranné služby. Momentálně se Vodní ulici. Ve městě v současné době
zpracovává studie využitelnosti této bu zcela chybí rentgen, pacienti jsou odka
dovy k účelu zdravotnického zařízení. zováni do Domažlic nebo do Klatov.
Ta by měla být hotová už v polovině
června.
Zřízení vlastní polikliniky není jedno
duchá záležitost. Skutečně si to situace
v pětitisícovém městě vyžaduje?
Dnes jsou lékaři neprakticky rozmís
těni v různých částech města. Najdeme
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Prozradíte, jak to bude vypadat v nové
budově?
V plánech je v přízemí umístěn nový
rentgen a odběrová místnost krve.
V prvním podlaží vzniknou ordinace
praktických i zubních lékařů. Ve dru
hém je prostor určený dětskému lékaři
a dalším specializacím. Budova bude
samozřejmě bezbariérová, s výtahem.
Cílem města je ordinace nejen pronaj
mout, ale postupně získat statut nestát
ního zdravotnického zařízení.
Na kolik peněz městská poliklinika
přijde a kdo ji zaplatí?
Rekonstrukce celého areálu vyžaduje
kolem 30 milionů korun. Prvořadou
snahou města je vytvořit takové pod
mínky pro lékaře, zdravotnický perso
nál i pacienty, aby umožnily rozšířit
zdravotnickou péči nejen ve Kdyni, ale
i v celém regionu. Kdyňsko čítá více než
15 000 obyvatel. Město proto i z tohoto
důvodu požádalo Plzeňský kraj o fi
nanční spoluúčast.
Sylva Heidlerová

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

CHUŤ A VŮNĚ
DOMOVA
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Májová pouť do Nových Kostelů
Pouť do bavorských Nových Kostelů, která se konala na památku přenesení Panny
Marie Loučimské, proběhla v úterý 1. května. První májový den zaplnili Novokostelecký barokní kostel věřící z Domažlicka a Klatovska. Byla to tak společná pouť obou vikariátů. Program byl zahájen modlitbou Růžence a poté následovala mše svatá. Zúčastnilo se jí osm kněží z obou vikariátů. Hlavním celebrantem a kazatelem byl misionář a rakouský řeholní kněz oblátů Panny Marie Neposkvrněné P. Günter Ecklbauer OMI, který působí v Plasích na Plzeňsku. Toho a všechny poutníky přivítal v úvodu mše svaté
domažlický vikář Miroslaw Gierga. Slavností bohoslužby se také zúčastnili bývalí
starostové Neukirchen b. Hl. Blut, pánové Josef Berlinger a Egid Hofmann.
V přímluvách zazněla také modlitba za všechny, kteří toto místo rádi navštěvovali,
ale již nejsou mezi námi. Po skončení mše svaté následovala májová pobožnost se zpěvem Loretánských litanií. Nakonec se všichni přesunuli ke kapli sv. Jana Nepomuckého,
kde písní Vroucně vzýván budiž Jene svatý uctili památku českého světce a patrona.
Msgre. Miroslav Kratochvíl na závěr připomenul, že v roce 2019 tomu bude 600 let,
kdy byla soška Panny Marie Loučimské do Nových Kostelů přenesena, a pozval poutníky na další puť, která se bude konat opět za rok.
Martina Matějková

L i g u z a h á j i l i v Po c i n ov i c í c h
Do místního hasičského areálu na kou
pališti přijelo v sobotu 28. dubna 13 druž
stev ze všech koutů okresu na zahajovací
kolo 3. ročníku své ligy.
Krátce po desáté hodině na startovní čá
ru nastoupili mladší žáci, kteří možná ještě
trochu tápou v tomto poněkud výlučném
prostředí, ale proti loňskému roku byl vi
dět pokrok a jejich přechod mezi starší bu
de jistě bez problémů.
Aby měla družstva možnost vylepšit si
případné chyby, soutěží se dvoukolově a
počítá se lepší dosažený čas. Toho nejlepší
ho dosáhli hasiči z Chodské Lhoty, vedeni
svým dlouholetým vedoucím Josefem
Tvardíkem.
Místní zkušení pořadatelé připravili ve
svém stánku párky v rohlíku a dostatečné
množství limonády, takže hlady ani žízní
nikdo nestrádal. Před druhou hodinou by
lo slavnostní vyhodnocení, všichni si od
nesli diplom a chodský koláč, první čtyři
pak poháry.
Před úplným závěrem pozval vedoucí
mladých hasičů a zároveň starosta SDH
Hluboká Petr Krásnický všechny na dal
ší kolo do jejich areálu a to v sobotu
2. června.
Text Z. Huspek

Výsledky:
ml. žáci

1. Chodov
2. Pocinovice
3. Staňkov

st. žáci

1. Chodská Lhota
2. Pocinovice
3. Hluboká

2. Mladší žáci domácích Pocinovic.

Z. Huspek
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Naši senioři studují univerzitu
Seniorští studenti Virtuální univerzity 3. věku, pořádané Provozní fakultou České zemědělské univerzity v Praze ukončili rok 18.
května závěrečným seminářem v Klatovech.
Domažlický okres zde mezi 17 konzultačními středisky zastupovali Loučimští, těch přijelo 12 ze čtrnácti a Zahořanští, kterých bylo 7. A poněvadž od spuštění této formy studia uplynulo letos deset let, zúčastnil se předávání pamětních listů kromě zástupců
města a fakulty i její děkan Martin Pelikán. V současné době je v
celém Česku 252 konzultačních středisek, v nichž studuje 5 700
seniorských studentů. Odpolední program začal komentovanou
prohlídkou katakomb. Expozice je instalována v původních prostorách krypt a jezuitského gymnázia a návštěvníkůmh vypráví pří-

Loučimští seniorští studenti zleva: Božena Khinová, Josef Halada,
Zdenka Wiesnerová, Vlasta Francová, Zdeňka Fadrná, Helena Vávro
vá, Vlasta Kacerovská, Jiřina Černá, Jana Siková, Ladislava Kozáková
a Zdeněk Huspek.

Slavnostní akademického shromáždění se zúčastnili také senioři ze Za
hořan.
Hanka Hoffmannová

běh barokních jezuitských Klatov. Další program se odehrál v Pavilonu skla v zahradě u Muzea Dr. Karla Hostaše, kde si zájemci prohlédli jednu z nejcennějších a největších evropských sbírek skla
Lötz. Senioři v Loučimi letos završili osmý rok studia a na podzim
budou pokračovat dál!
Z. Huspek

Jak slavili svátek matek

V KOUTĚ NA ŠUMAVĚ –
Mateřská škola uspořádala
besídku ke Dni matek. Děti
si připravily scénky podle
pohádek z Večerníčku.
Nejen maminky a babičky, ale i tatínkové si užili
krásné chvilky se svými ratolestmi.
Helena Klimentová

V KOLOVČI – V sobotu 13. května připravil
městys společenské setkání ke Dni matek. Zahájení písněmi provedla dvoučlenná kapela
Music Klatovy Josefa Kolorose, poté uvedl slavnostní odpoledne pan starosta Václav Pergl,
který hezky popřál a poděkoval maminkám,
babičkám a prababičkám za jejich péči, starost
a práci v rodině při kolikrát náročné a zodpovědné výchově dětí. Jako první nastoupily děti
z MŠ Koloveč se svým roztomilým vystoupením a po nich následovala taneční vystoupení
žákyň ZŠ Koloveč. Každý z učinkujících obdržel
sladkost a růži. Tu dostaly i paní učitelky, které
program nacvičily. A to už začala vyhrávat dechovka, při níž dostala každá žena růži a občerstvení. Některé písničky si s kapelou a s chutí
zazpívaly i ženy v sále.
Text J. Bartáková, foto P. Dolejš
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Noví loučimští občánci
V neděli odpoledne se ve společenské místnosti Obecního úřadu konala malá slavnost.
Starostka Jana Dirriglová zde přivítala pět malých občánků, konkrétně Veroniku Siko
vou, Adama Khina, Adrianu Vlasákovou, Fabiana Geralda DeSouza Santana a Lucase
Luise DeSouza Santana. Ti všichni v období od roku 2011 až do roku letošního posílili
obyvatelstvo obce, která v průměru čítá kolem 130 lidí.

3/2018

Víte, že...
l Ve středu 16. května 2018, během
Českého dne proti rakovině, prodávala
děvčata 8. ročníku ZŠ Koloveč s paní
učitelkou dopoledne po Kolovči sym
bolické oranžové kytičky za minimální
cenu 20 Kč? Výtěžek 7614 Kč byl dar Lize
proti rakovině Praha, aby mohla plnit své
poslání, což je šíření nádorové prevence,
zlepšování kvality života onkologických
pacientů, podporování výzkumu a přispívání k vybavení onkologických pracovišť.
l Začátkem května zavítali do Městské
knihovny ve Kdyni manželé Špillarovi
s další cestopisnou přednáškou? Tentokrát byl naším cílem Vietnam. Vyprávění
s promítáním bylo, jako vždy, velmi zajímavé, poutavé, okořeněné veselými i nepříliš
humornými zážitky. Mezi posluchači bylo
přítomno i několik místních vietnamských
dětí, které si s sebou na ukázku přinesly
vietnamské bankovky.

Noví loučimští občánci se svými rodiči
Dětem i jejich rodičům a prarodičům zazpíval sbor mateřské školy z Chodské Lhoty, jejž na kytaru doprovodila ředitelka MŠ Petra Černá.
„Vaším dítětem přibyl do naší společnosti nový občan,“ řekla mimo jiné ve svém proslovu Dirriglová, „a ještě hodně vody uteče, než se naučí všemu, co pro vstup do samostatného života po
třebuje. Bude záležet především na vás, milí rodiče, jak své dítě povedete, kolik lásky mu věnujete
a čemu všemu ho naučíte.“
Při zápisu do pamětní knihy dostaly děti od obce květinu, malý finanční dar a pytlík bonbónů
a všichni se pak nechali jednotlivě i společně vyfotit do rodinného alba. U malého občerstvení
pak krátce poseděli nejen rodiče, ale i představitelé obce a všichni se rozcházeli s pocitem, že
v Loučimi je o nové občánky zájem.
Zdeněk Huspek

Setkání v Koutě na Šumavě
Tradiční setkání důchodců pořádal Obecní úřad Kout na Šumavě. V úvodu starosta obce ing.
Václav Duffek seznámil přítomné se současným děním v obci a akcemi, které budou následovat. Poté bylo podáno občerstvení a o zábavu se postarala kapela Domažličanka.
Helena Klimentová

l Novovesští navštívili Zanzibar? Ostrov
koření se také říká Zanzibaru, o kterém
nám přišli povídat jednu dubnovou neděli
Lenka a Michal Hudcovi. Se svými dvěma
dětmi navštivili v loňském roce tento zajímavý ostrov a celý jej procestovali. Viděli
jsme mnoho fotografií nekonečných sněhobílých pláží, místních obyvatel, chudých vesniček či překrásného hlavního města, které se řadí mezi památky UNESCO. Na konci
vyprávění čekal zajímavý poznávací kvíz
o bylinkách a koření, které se zde pěstují a
v hojné míře vyváží do celého světa. Za
poutavé vyprávění děkuje Dana Sajlerová.
l Pouťovou zábavu pořádal obecní úřad
v Koutě na Šumavě? O skvělý večer se postarala kapela Olympic Revival Domažlice.
„Po dvouměsíční pauze, kdy kapela ve zkušebně nacvičovala, nejen repertoár, ale také
jsme vybrali nového bubeníka. Za končícího Jirku Kupilíka naskočí Roman Schindler.
Začínáme právě v Koutě, kde je vždy výborná atmosféra,“ říká manažer kapely Vašek
Pejsar. Jeho slova se opravdu vyplnila, nálada byla výborná, tančilo se do ranních hodin. H. K.
l Kdyně získala odpadového Oskara?
Spolek Arnika, ekologická organizace, po
čtvrté ocenil obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu do 150 kg na
osobu za rok. V kategorii obcí nad 5 000
obyvatel vyhrála Kdyně. obyvatelé města
vyprodukovali v průměru 90,3 kg za rok.
l Zápis budoucích prvňáčků do ZŠ Ko
loveč proběhl 10. dubna? V nový školní
rok nastoupí do 1. třídy celkem 25 žáků. Zápis do MŠ Koloveč se konal 7. května a bylo
zapsáno celkem 14 dětí.
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Bůta pěšky, na kole i koňmo
V sobotu 19. května zahrádkáři Chodské netrpěli. A netrpěli ani účastníci, jichž šlo Lhotou, poslechnout country kapelu Frc
Lhoty pořádali už 31. ročník turistického pěšky 702, 50 na kolech a 31 si přišlo do z Klatov. Celou akci zajišťovalo 25 členů
Lomečku, krásného areálu zahrádkářů nad svazu. Předseda zahrádkářů Josef Stuiber
pochodu Chodská bůta.
vyhlásil nejstarší turisty: LudZapsat se od 10 do 14 hodin
milu Šenkýřovou (1939) z Jabumožňuje každému vybrat si dolonce a pana Kalistu z Nýrska
bu příchodu na start, jenž je tra(1931). S nimi převzali keradičně u obecního úřadu s ohrommickou botičku dlouholetí členou dřevěnou bůtou u vchodu.
nové Českého svazu zahrádkáHlavní nápor byl jako obvykle
řů Zdenka Luzhalová a Otto Strv dopoledních hodinách. Ve stounad st. Starosta obce František
pání na Orlovici byly vidět skuJílek pokřtil mosaznou tabulku
pinky turistů všech věkových kas nápisem „Památný strom, zategorií. Většina také využila první
sazeno roku 2018 u příležitosti
občerstvovací stanice na orlovic100 let vzniku republiky“.
ké návsi. Až sem byly všechny traStrom dodá krajský úřad a zasy 8, 15 a 20 km pro pěší a 20 a 50
hrádkáři jej nejen zasadí, ale
km pro cyklisty společné, takže
budou ho též opečovávat, aby
před další cestou mizely párky
vydržel dalších 100 let.
z grilu i pití ze sudů jako na běžíOdpoledne sedělo v areálu
cím pásu. Zda dostali od svých
jezdkyň i tři koně z Brnířova, ab- Keramické bůty pro nejstarší účastníky předal Josef Stuiber kolem tří stovek lidí a občersolvující nejkratší pěší trasu, není (vlevo) a Vendula Jägerová (vpravo) Ludmile Šenkýřové z Jab stvení bylo téměř bez front.
Z. Huspek
známo, ale hlady ani žízní určitě lonce a panu Kalistovi z Nýrska.

Traktory v Brnířově nezklamaly
V sobotu 19. května se sjelo na naši náves opět neskutečné množ
ství naleštěných starých traktorů i veteránů a zcela tak zaplnily naši
krásnou náves. Konal se zde již 7. ročník „Setkání starých traktorů a
veteránů v Brnířově”. Přišlo velké množství návštěvníků, a tak se dvě
velká parkoviště brzy zaplnila. Ranní mlha a chladno odradilo někte
ré majitelé starých traktorů i motocyklů, takže se nenaplnily naše
představy, že přijede ještě více strojů než v loňském roce.
Nakonec tedy přijelo 112 traktorů a 94 veteránů. O to větší radost
jsme měli z toho, že do Brnířova dorazilo opět několik velmi zajímavých
strojů. Mezi ně jistě patřil „Dřevěný traktor” z roku 1913 s americkým
motorem Gilson, který poháněl plyn, brnířovské traktory se rozrostly o
několik nových strojů, mezi nimi je i populární „dojčík” /Deutz 11/ z roku 1938, který patřil mezi ty nejstarší. Na stejném typu traktoru, my ja-

ko děti, jsme se učili jezdit v 50. letech po „Ranči”.
Tři zajímavé traktory zn. Schluter o výkonu 165, 200, a 350 PS přivezl po
ose sběratel až z Miltachu. Tyto traktory jsou v Německu velmi vzácné,
protože se vyráběly jen v malých sériích, nejmenší byla jen 6 kusů. Mezi veterány se objevil v Brnířově poprvé hasičský speciál Mercedes L 1500 S r. v.
1943, který byl dlouhá léta ve výzbroji kdyňských hasičů.
Na hrázi rybníka probíhala výstava a ukázky staré zemědělské techniky.
Tu jsme letos rozšířili o mlácení obilí cepy, což mnozí návštěvníci viděli poprvé v životě. Počasí nám vydrželo, déšť přišel až pozdě večer, bufety fungovaly dobře po celý den, a tak když návštěvníci odcházeli, nešetřili chválou, což je pro pořadatelé motivací. Nás čeká letos ještě několik akcí v okolí,
kam pojedeme s našimi traktory a pak už začnou přípravy na 8. ročník, který je naplánován na 11. 5. 2019.
Za SDH Brnířov Mirek Beneš

Ve Lhotě zase sázeli stromky v akci „Z“
Protože obec má v lese pouze jednoho za
městnance a kůrovcová kalamita zasáhla ně
kolik hektarů, rozhodla se obec požádat
opět o pomoc vlastní občany.
Brigádu s názvem „Zasaď si svůj strom“
vyhlásila obec na sobotu 14. 4. 2018. V osm
hodin ráno byl sraz u hospody U Choda. Do
razilo 25 lidí a s výsadbou stromků velmi po
mohli. Za čtyři hodiny vysázeli 2 250 strom
ků na ploše přes 0.5 ha na jižním svahu Do
bré hory.
Nejstaršímu účastníku panu Jaroslavu
Koutnému bylo 73 let, ale stačil při sázení
daleko mladším účastníkům. Děkujeme
všem, kteří se sázení zúčastnili.
Ing. Miroslav Jäger
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Konečně vodovod
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Velkou událost zažívají občané v Pocinovicích. Po letitých problémech s vodou, ať už s kvalitou nebo hrozícím nedostatkem, sáhli po
definitivním řešení. Obec s 570 obyvateli začala budovat vlastní vodovod včetně vodojemu a současně se bude budovat kanalizace a
ČOV, celkové náklady stavby jsou 94 milionu korun. O vybudování
vodovodu, kanalizace a ČOV se mluví v Pocinovicích již dlouho, žádost o podporu ze SFŽP ČR byla podána v roce 2016. Obec Pocinovice vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby, na základě kterého SFŽP ČR vydal v dubnu 2018 rozhodnutí o přidělení dotace.
Podle starostky Marie Homolkové si vodovodní přípojky vybuduje
většina občanů, i když třeba jen jako záložní zdroje. Ve studních totiž
vody ubývá a její kvalita se zhoršuje.
Stomilionová investice v tak malé obci bude financována z poloviny dotací z operačního programu životního prostředí. Kolem deseti
milionů lze postupně očekávat od Plzeňského kraje, ale využity budou samozřejmě i peníze z obecního rozpočtu, Pocinovice mají uzavřený dvacetimilionový úvěr, který budou splácet 10 let.
Za tyto peníze se v obci vybuduje nový vodojem nad obcí s vodovodním řadem v délce zhruba 8 kilometrů a šestikilometrovou kanalizací s ČOV. Pro všechny případy je zajištěno připojení na skupinový
vodovod Nýrsko – Domažlice.
Stavba byla zahájena v květnu 2018, trvat by měla 25 měsíců, poté
je v plánu roční zkušební provoz.
Sylva Heidlerová

Restaurace U Votrubů znovu patří městu
Město se rozhodlo odkoupit objekt bývalé restaurace u Votrubů. Shodou okolností na začátku devadesátých let jej město odpro
dalo za účelem zřízení restaurace. „V devadesátých letech byl velký zájem o podnikání. Dnešní situace je bohužel jiná. Státní by
rokracie v oblasti služeb vede k ukončení činnosti mnohých podnikatelů. Posledním políčkem bylo zavedení elektronické eviden
ce tržeb či kontrolního hlášení v případě DPH. Stát by měl velmi vážit, jakou zátěž na živnostníky naloží. Netvrdím, že tato repre
sivní daňová opatření jsou jedinými viníky toho, že restaurace či prodejny končí. V některých oborech obtížně sháníte zaměs
tnance, určitě to platí o kuchařích. Nelze konkurovat podmínkám ekonomicky bohatších sousedů,“ uvádí místostarosta města
Ing. Vladislav Vilímec. Ve Kdyni proto ubývá možností se kvalitně najíst. Chybějící restauraci vnímá vedení města jako problém,
který znesnadňuje společenský život i cestovní ruch. Proto město zareagovalo nákupem areálu bývalé restaurace u Votrubů.
Budova je poměrně v dobrém stavu. Zařízení restaurace, a především kuchyně, je z raných devadesátých let. Prostorově se jed
ná o velký objekt. V prvním patře jsou bytové prostory. Za budovou je také stavební parcela, kterou dřívější majitel od města také
v minulosti odkoupil. Město má hlavní cíl. Zachovat zde
restauraci. Jedná proto se zájemcem o její znovuotevření.
Vlastnit objekt restaurace není u měst velikosti Kdyně
nic tak neobvyklého. Nepomuk svého času opravil budo
vu, ve které je umístěn Švejk restaurant u zeleného stro
mu. Podobný příklad je v Horažďovicích či Přešticích.
Město zatím rozhodně restauraci přímo provozovat ne
hodlá, ale vytvořením vstřícných nájemních podmínek
chce dopomoci nápravě současného stavu.
„Obnovená restaurace určitě neponese stejný název.
Chceme, aby se v názvu objevil fakt, že budovu vlastní
město. Možná tedy Měšťanská či Kdyňská beseda. Uvidí
me. Nechceme se názvem srovnávat s Plzní či Prahou, ale
proč by takový název dobře fungující restaurace nemohl
být i ve Kdyni,“ dodává místostarosta.
(red)
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Lípa Svobody

Březen trávili Dobříkovští v kulturním domě. Na začátku měsíce, 3. března, připravili
místní hasiči akci pro děti DESKOVÉ HRY. Ale jak všichni víme – kdo si hraje nezlobí – tak
nezlobili ani dospělí. Známé pexeso, karty, ale i hlavolamy a různé společenské hry vy
zkoušeli snad všichni přítomní. Akci si nenechali ujít ani přátelé z Hluboké a Brnířova.

Lípa svobody ve Kdyni se utká
o titul Strom roku
Na 10. března přichystali muži, hlavně hasiči, oslavu MDŽ. Pozvání přijaly ženy každého
věku – „babči“, ale i mladé maminy, které si rády odpočinuly od domácích povinností
a nechaly se obsluhovat přítomnými muži. Všechny byly potěšeny krásnou růží.
Na poslední březnový víkend připadly letos Velikonoce a opět jsme se sešli v KD na již
třetí velikonoční dílně. Pletení pomlázky, barvení vajíček, ale i zdobení věnečků z proutí
či výrobu dřevěných zajíčků si užívaly hlavně děti na Bílou sobotu. Akce byla opět kladně
hodnocena.
Lenka Škrabálková – kronikářka obce Dobříkov

Nové čelo Sokolů
Na své výroční valné hromadě se členové tělocvičné jednoty Sokol Loučim dohodli na ob
měně svého vedení.
Jedním z hlavních bodů byla volba nového starosty Sokola, kde členové po odstoupení
dosavadní starostky zvolili Josefa Švába, jenž byl jedním z těch, kdo se v devadesátých le
tech podílel na obnově TJ Sokol v Loučimi.
Z. Huspek

Členové TJ Sokol Loučim na své valné hromadě, 1. zleva nový starosta Sokola Josef Šváb.

Stoletá Lípa svobody, rostoucí na Náměstí
ve Kdyni, se probojovala mezi dvanáctku finalistek letošní celostátní ankety Strom roku,
kterou sedmnáctým rokem pořádá Nadace
Partnerství pod záštitou ministra životního
prostředí. Od 15. června až do konce září tak
bude ve zpoplatněném hlasování soutěžit
o hlasy veřejnosti a postup do evropského kola. Výtěžek ze soutěže chce město a rodáci,
kteří strom nominovali, využít na výsadbu nových stromů. Porotci ročníku 2018 vzhledem
ke stému jubileu založení republiky vybírali
finalisty právě ze Stromů svobody, které odkazují k české státnosti a boji za svobodu a
demokracii. Podrobnosti k anketě nabídne
web www.stromroku.cz.
Lípu svobody vysadili lidé ze Kdyně 8. listopadu 1918. „Sázeli ji členové obecního zastupitelstva, místní školní rady za součinnosti všech
politických stran a vlasteneckých spolků a korporací a okolních obcí“, cituje z obecní kroniky
Jan Löffelmann, starosta města, který za město
strom do ankety nominoval. V den zasazení této lípy se konal v Sokolovně slavnostní večer,
jak jsme se dozvěděli z dochovaného plakátu.
Výnos byl použit ve prospěch vdov a sirotků po
padlých legionářích. Strom totiž roste u pomníku obětem prvé a druhé světové války uprostřed náměstí.
Nadace Partnerství letos z 56 návrhů poslala do finále dvanáct Lip svobody napříč Českou
republikou. Hlasování odstartuje 15. června,
kdy se na webových stránkách www.stromroku.cz zobrazí profily finálových stromů a podrobné informace o hlasování. „Jako každoročně bude moci veřejnost finalisty podpořit
zasláním dárcovských SMS, nebo zakoupením
a podepsáním hlasovacího archu. Anketa potrvá až do 25. září a výsledky se veřejnost dozví
na slavnostním vyhlášení 11. října“, přiblížila
další fáze ankety její koordinátorka Andrea
Krůpová z Nadace Partnerství. Vítězný strom
získá odborné arboristické ošetření od firmy
Prostrom Bohemia a nominuje se do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku
2019.
Soňa Spěváková
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Co se děje v infocentru
Vernisáž výstavy šperků

Poklonu autorkám za vystavené klenoty složil také starosta města Jan Löffelmann.

Císařské slavnosti 2018
V letošním roce slaví město Kdyně 206 let
od návštěvy císaře Františka I.
Přijďte a nechte na sebe dýchnout historii.
A nejenom ji. Přijďte se pobavit a něco málo
poučit. Slavnosti se uskuteční v sobotu 7.
července od 13.00 hodin na nádvoří Mu
zea příhraničí.
Pro císaře i početné návštěvníky je připraveno pestré pásmo dobových produkcí, které
připomínají dějiny města Kdyně i slavnou dobu panování samotného císaře. Na krásné přírodní scéně se představí komedianti, hudebníci, herci i duelanti. Ve večerním čase vystoupí na hlavní scéně jeden z nejpopulárnějších
zpěváků současnosti Petr Kolář s doprovodnou skupinou a slavnosti zakončí ohňová
show. Vše je připraveno ve stylu starých zahradních slavností císařského dvora, zvláště
se zaměřením na přímý a blízký kontakt s diváky. Výprava do dějin města Kdyně je tedy
pestrá, zábavná a hlavně plná pohody.
Samotný císař František I. se dostaví
s doprovodem před večerním programem

a bude vřele přivítán naší komediantskou
družinou a jak věříme i početnými diváky
slavností. Na letošní dobové zahradní slavnosti jsme vybrali umělce, kteří předvádějí
kontaktní vystoupení s přímým zapojením diváků do probíhajícího děje. Krátce představujeme účinkující: Duellanti (historické příběhy
oblíbené u dvora rakouského císaře), Gladius
(komedianti, co od hradu ke hradu se svými
příběhy plnými dobrodružství a romantiky
putují), flašinetář Jan Roháč (písničky, kuplety a popěvky, které zněly na poutích a jarmarcích), loutkové divadlo Vysmáto (vynikající
herecké výkony a velké dřevěné loutky), kejklíř Vojta Vrtek (komediant pro malé i velké
diváky, který si dovede poradit i s ohněm),
Hells Fire.
13.00 h – Zahájení
19.40 h – Příjezd císaře Františka I.
20.00 h – Petr Kolář
21.45 h – Ohňová show: kejklíř Vojta
Vrtek a skupina Hells Fire

21. června v 17 hodin bude v Muzeu příhraničí ve Kdyni slavnostně zahájena výstava obrazů Václava Dostála. Umělec žije v Karlových Varech, kde od roku 2002 pracuje v Krajské galerii umění. Zde se také začal orientovat v současných trendech výtvarného umění. Kresbou
i malbou se zabývá již od svého dětství, uspořádal řadu samostatných výstav v českých městech. Ve své tvorbě se inspiroval přírodou, ale i městským prostředím s jeho pulzujícím životem. Umělcova tvorba se řadí do fotorealismu, z tohoto důvodu je diváky oblíbená. Věřím, že
jeho obrazy zaujmou i u nás ve Kdyni.
Václav Sika

www.kdynsko.cz

ZVEME VÁS NA:
l

21. 6. – Vernisáž výstavy obrazů V. Do
stála (trvá do konce letních prázdnin)

Do 19. června je u nás instalována prodejní
výstava „Kouzlo spojení kamene a kovu“. Poté
ji od 21. června vystřídají obrazy pana Václava
Dostála. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 21.
června od 17 hodin.
Hlavní turistická sezóna je téměř v plném
proudu a také letos přijíždějí turisté ze zámoří po stopách svých předků. Koncem května
navštívil Kdyňsko manželský pár z Kanady.
Na začátku května proběhlo v sálku kdyňské knihovny posezení s promítáním fotografií z loňských Svatojakubských dní. Návštěvníci viděli fotografie s komentářem jejich autora, pana Josefa Altmanna z radnice v Eschlkamu. Na závěr byli pozváni na letošní Svatojakubský den, během kterého půjdou poutníci
z Eschlkamu do Všerub.
(TIC)

GDPR v naší
praxi
GDPR – zkratka, která v posledních měsících straší obce, podnikatele i spolky.
Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů, jak zní český překlad, ukládá všem
firmám, organizacím, veřejným institucím
i orgánům státní správy a samosprávy, chránit osobní údaje, ke kterým kromě těch
základních, jako je jméno nebo datum narození či bydliště, patří řada dalších, počínaje fotografií a konče internetovou IP adresou. Každý člověk, nazývaný subjekt
údajů, má právo na poskytnutí informací
o tom, které osobní údaje o něm určitá firma nebo instituce vede.
Centrum společných služeb Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko pomáhá členským
obcím a základním i mateřským školám na
jeho území se zavedením obecného nařízení GDPR do každodenní praxe. Vykonává
pro členské obce a jejich organizace funkci
tzv. pověřence na ochranu osobních údajů,
který má za úkol dohlížet na dodržování
přijatých opatření.
Vlastimil Hálek

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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Mají naše obce
převzít pošty?
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Obchod na korze

Na tuto otázku hledali odpověď starostové, členové DSO Kdyňsko, na poslední valné
hromadě. „Naše obec je tlačena do tzv. služby
Pošta – Partner,“ podotkla Marie Homolková,
starostka Pocinovic, která se zároveň dotázala svých kolegů na zkušenosti v této oblasti.
V praxi jsou provozovatelem pošty v území DSO zatím jen Zahořany, jejich starosta
Miroslav Jandečka považuje toto smluvní
partnerství za přínosné pro občany, ale velice náročné pro obec. „Děláme to pro lidi, ne
pro zisk. Pošta si určuje tvrdé podmínky, jen
stěží je lze dodržet. Osobně to vímám jako
nutnou službu pro občany.“ S podobnou nabídkou České pošty byly osloveny před dvěma lety také Všeruby, které zatím vyčkávají.
„I proto, že nemáme vyškolený personál,“
vysvětlil starosta Václav Bernard.
(sh)
Zajímavé divadelní představední se odehrálo v malém prostředí kulturního domu na Zíchově,
který je částí Kolovče. Přijela sem pětičlenná skupina herců Divadla X 10 z Prahy zahrát divadelní zpracování oskarového filmu z 60. let minulého století Obchod na korze.
O představení byl velký zájem a do sálu se nevešli všichni zájemci najednou, proto proběhla
7. 5. představení dvě. První od 17 hodin a druhé od 20 hodin. Herci Gabriela Pyšná, Lucie Roznětínská, Matěj Nechvátal, Roman Zach a Dan Dittrich dokázali ve velmi skromném vybavení jeviště za použití audiotechniky naprosto přesvědčivě ztvárnit divadelní zpracování tohoto dramatu
od Ladislava Grosmana.
Celá akce byla pořádána místním sborem dobrovolných hasičů a o občerstvení diváků i herců
se postaral místní hostinec i s venkovním posezením.
Text J. Bartáková, foto P. Dolejš

V Klíčově otevřeli mléčnou farmu
Vše probíhalo za provozu, což znamenalo
meteostanicí, které fungují plně automaticNové haly pro dojnice slavnostně otevře
ky podle klimatických změn a nastavených
lo Zemědělské obchodní družstvo Mrákov velké nároky na organizaci jak zvířat, tak i lidí.
Do tak důležitého, a svým způsobem i risparametrů
ve svém areálu ve Starém Klíčově. Pro pře
stavbu stáje se rozhodlo ZOD Mrákov a no kantního počinu, jsme šli jen proto, že nám by- n automatické přihrnovače krmení na krmném stole
vou mléčnou farmu
n automatické shrnopředstavilo veřejnosti
vací řetězové lopaty
7. června.
na kejdu
Původní stáj byla totiž
n pedometry sledujíuvedena do provozu 4.
cí pohybovou aktivitu
února 1978. Nyní, po 40
n autonomní sledoletech, už nesplňovala
vání přežvykování a
zvyšující se nároky na
říjových
projevů
welfare zvířat a v podstatě dosluhovala. Bourací
jednotlivých dojnic
práce začaly na začátku
Ale hlavně dostatek
února 2017 a k plnému
světla místa a vzduprovozu a naskladnění
chu pro krávy.
zvířat pak došlo 4. proVýrazně se zlepšily
since 2017.
pracovní podmínky
Za těch 9 měsíců vznikpro zaměstnance, ale
la z původně zamýšlené
hlavně se o 100 %
rekonstrukce téměř nozlepšily životní podvostavba. Bývalá osmi lomínky a welfare krav
ďová stáj se sloučila do Zleva: Ing. Jiří Schamberger, předseda představenstva, vedle Ing. Jan Randa, místopředseda ve stáji. Pevně věříme,
jedné, a to do 64 m široké představenstva a zároveň hlavní zootechnik. Mléčně farmě požehnal při jejím slavnostním že se zvýšení pohody
a 102 m dlouhé, pro 586 představení veřejnosti farář Przemyslaw Ciupak.
Foto Vlastimil Hálek zvířat se odrazí na
ks krav.
vzrůstající produkci
Celková suma, kterou si stavba vyžádala, či- la přislíbena dotace z PRV v 50% výši.
mléka a zlepšení parametrů reprodukce a celNa jedinečnou stavbu byly použity jedny kového zdraví dojnic. Z celého srdce děkujeme
ní 66 milionů, přičemž jedno ustájovací místo
přišlo na 99 000 korun, zbytek mrákovští z nejmodernějších technologií pro chov všem co se na přestavbě podíleli a zajišťovali
družstevníci utratili za přestavbu sociálního a skotu:
provoz během přestavby.
technického zázemí.
Za ZOD Mrákov Randa Jan
n 18 plachtových větracích systémů řízených
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Dům seniorů
oslavil 15 let
9. června se uskutečnila slavnost k 15. výročí
otevření Domu seniorů ve Kdyni. Zaměstnanci
i klienti připravili odpoledne s dechovou hudbou, vystoupením dětí i komentovanou prohlídkou služeb, které domov seniorů svým klientům zajišťuje.
Vedle ředitelky Lucie Vísnerové se účastnili
také náměstci hejtmana Plzeňského kraje Zdeněk Honz a Vladislav Vilímec, který je zároveň
místostarostou města Kdyně, a starosta Jan Löffelmann.
Náš Domov seniorů patří mezi nejmodernější
svého druhu. Vladislav Vilímec uvedl, že se tento dům stal již neodmyslitelnou součástí města
Kdyně a jeho vzhledu. Architektonicky zcela zapadl do půvabného okolí s majestátním vrchem
Koráb. Připomněl, co vše předcházelo výstavbě
dnešního krajského zařízení, které stojí v místě
bývalých ubytoven pro vojáky. a právě město
Kdyně se tehdy výrazně zasadilo o prosazení
záměru jeho výstavby. Všichni řečníci poděkovali zaměstnancům za odbornost a osobní nasazení v péči o své klienty. Zdeněk Honz ocenil,
že vedení města poskytlo zdarma k oslavě stan
a kryté pódium. Obojího bylo potřeba, protože
odpolední déšť byl docela vydatný.
(red)
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Ponožkový den ve Všerubech
aneb Světový den Downova syndromu ve všerubské škole
Letos poprvé jsme se zapojili do „Ponožkového dne“ a většina žáků přišla do školy s každou
ponožkou jinou. A proč? Protože právě odlišný pár ponožek je symbolem tohoto Světového dne.
Starší žáci si pro ostatní připravili informace o tom, co je to vlastně Downův syndrom a jaké
jsou jeho hlavní příznaky. Paní učitelky doplnily jejich povídání dalšími informacemi a příběhy
lidí, kteří i přes toto postižení žijí spokojený život a obohacují své okolí
svými úsměvy a srdečností. Na závěr jsme si
pustili krátkou ukázku
ze speciální školy, kde
jsme viděli, že i tyto děti
se učí básničky a písničky stejně jako my a že na
tvářích se jim opravdu
velmi často objevuje milý úsměv.
A co si z tohoto dne
odnášíme? Určitě poznání, že člověk, který vypadá „jinak“ než my, žije vlastně stejný život jako
my. Jen má díky své nemoci často ztíženou možnost zapojit se do běžného života a on i jeho rodina musí vynaložit velké úsilí, aby se něco naučil. Přitom se dokáží radovat z maličkostí a rozdávat kolem sebe úsměvy.
A tak všem posíláme naši fotku, kde se nám díky jedněm delším nožkám nečekaně utvořilo
krásné srdíčko. To patří všem „dauníkům“ a lidem, kteří jim pomáhají.
R. Reifová

Závod vlčat a světlušek
To, že se skauti na pravidelných schůzkách a táborech učí různým potřebným věcem, je
všeobecně známé, ale že mají i svoje skautské závody, ví málokdo. Každoročně poměřují své
síly s dětmi z ostatních oddílů. Letos se závody konaly u našich bratrů a sester v Holýšově. Na
vyznačené trase je čekají rozličné úkoly – poznávání zvířat a rostlin, dopravní značky, střelba
na cíl, přechod lanové lávky, ošetření různých zranění a krizové situace, znalost mapy a topografie, uzle, šifry a logické úvahy aj. Závod má za úkol nejen ukázat, jaké mají děti znalosti,
ale hlavně, jak jsou schopny spolupracovat, pomáhat si, táhnout za jeden provaz a fungovat
jako jeden tým. Naše dvě družstva nejmladších vlčat a světlušek si vedla velmi dobře a obsadila 4. a 6. místo ve velmi silné konkurenci starších kamarádů. Děkujeme, byli jste skvělí.
Lenka Hudcová, Junák Lípa Prapořiště

Podzámčí
a večerníček
Podzámčí u Kdyně ožilo 2. června dětským smíchem. My, místní hasiči, jsme
pro ně uspořádali tradiční dětský den,
tentokráte na téma „Dětský den s Večerníčkem“. Akce se zúčastnil rekordní počet
dětí, něco málo přes 80. V minulých letech to bývalo kolem 30 - 50 dětí. Děti se
s rodiči se zaregistrovaly na startu a poté
se vypravily na trať. Celkem bylo 7 stanovišť s hádankami a úkoly, které účastníci
museli splnit, aby dostali indicii k tajence, za jejíž vyluštění dostali diplom a odměnu v podobě dárkového balíčku. Při plnění úkolů na ně dohlížely postavy z večerníčků, třeba Mach a Šebestová, víla
Amálka nebo Rumcajs s rodinou. Zaregistrované čekalo na konci programu losování i o tři hodnotnější ceny. Program
zpestřila návštěva kynologů z řad Policie
ČR a jejich kolegů na motocyklech a s auty, se kterými se děti mohly vyfotit. Poděkování patří všem zúčastněným dětem
i rodičům, kteří nám udělali radost svojí
návštěvou v naší malé vsi. Velké poděkování patří také pořadatelům za pěkně připravený program, masky a občerstvení.
Sponzorům za dárkové předměty do balíčků a policistům za jejich krásnou prezentaci.
Vojtěch Dvořák, velitel SDH Podzámčí
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V Pocinovicích si připomněli válku
Obec Pocinovice si dne
vražděni v koncentračních
4. května připomněla 73.
táborech. Po tomto pietvýročí osvobození západním aktu přijela do Pocinoních Čech americkou arvic kolona vojenských hismádou a ukončení 2. světorických vozidel Klubu
tové války. Po připomenutí
Třetí Armády Plzeň „CONprůběhu osvobození naší
VOY of VICTORY“, která
oblasti, krátkém proslovu
navodila atmosféru osvostarostky obce a vystoupebození obce.
ní dětí ZŠ v Pocinovicích
Dokládá to i záznam ve
byl položen věnec k paškolní kronice kde je 5.
mětní desce umístěné na
květen 1945 zaznamenán
ZŠ Pocinovice připomínajako den osvobození: „od
jící osvobození obce ame14.00 hodin najížděli do
rickou armádou. Členové
vsi první pancéřové vozy
zastupitelstva obce uctili
americké armády, která
památku pana Bedřicha
pod velením gen Pattona a
Kalivody položením kytice
gen Clarka překročila šuk pamětní desce umístěné
mavské hvozdy a z prostona budově ZŠ, který půsorů Nýrsko a Všeruby nastubil v naší obci jako staropovala do našeho kraje.“
sta a řídící učitel. V době Pietní akt u příležitosti 73. výročí osvobození Západních Čech americkou armádou.
Na závěr vzpomínkové
heydrichiády byl 22. červakce byla položena kytice
na 1942 zatčen gestapem a 28. června 1942 akce uctili památku minutou ticha všech, kteří zastupiteli a občany obce na hrob neznámé
popraven nacisty ve Spáleném lese u Klatov za osvobození naší země položili život, za obě- oběti II. světové války na místním hřbitově.
za nepřátelské chování vůči Říši. Účastníci ti z řad civilistů a židy, kteří byli bezdůvodně
Marie Homolková, starostka obce

Kolovečští pionýři
Tradiční jarní víkendová akce pro děti do
páté třídy se uskutečnila o víkendu 16.–18.
března na turistické chatě v Mezholezích,
tentokrát na téma Z Pohádky do pohádky.
Víkendového klání o největšího znalce pohádek začalo už v pátek navečer, kdy děti
měly šanci získat své první body v pohádkovém kvízu. V sobotu pak všechny do nového dne přivítal čerstvě napadaný sníh,
takže pohádka o Mrazíkovi byla v tu chvíli
aktuální. Proto také na jednom ze závodních stanovišť, které byly na sobotní dopoledne nachystány, musely děti svým obíháním kolem stromu zahřívat zmrzlou Nastěnku, která pod ním seděla, a tím vybojovat další body pro svůj tým.
Odpoledne pak všichni vyrazili na pouť za
pokladem, který byl ukrytý na zřícenině
Nový Herštýn. Celý víkend vyvrcholil v neděli, kdy byly vyhlášeny výsledky a nejlepší týmy ohodnoceny. Každý si z víkendu
odnesl pamětní list a hromadu nezapomenutelných zážitků. Víkendovku pořádala
Pionýrská skupina Kolo Koloveč, která se
v současné době věnuje přípravám dalších
akcí pro děti, jako jsou turistické výlety,
přespání v klubovně, nebo závěrečnému
vyvrcholení celého pololetí, jímž je čtrnáctidenní letní tábor, který letos proběhne na
téma V Říši faraonů od 1.–14. 7. 2018.
Za PS Kolo Koloveč Lucie Marková

V Mrákově hráli o odpadcích
Obec Mrákov pořádala v neděli 20. května divadelní představení na novém podiu. Divadelní společ
nost „Divadlo pod kloboukem“ sehrála od 15 hodin představení „Evelínko, recyklace o kole fakt ne
ní“. Představení bylo pro malé děti do 12 let a dětem se moc líbilo. Veselou a zábavnou formou se
děti dozvěděly spoustu užitečných informací ohledně třídění a recyklace odpadu.
H. Duffková

Dětský skákací hrad
Rychlá a snadná manipulace, postavený za pár minut
K zapůjčení v TIC Kdyně, cena 700 Kč
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Kulturní servis
ČERVEN

l 7. 7. Mrákov, koncert dechové hudby Horalka, od 17 hodin na podiu v Mrákově

l 14. 6. Kdyně, přednáška Vladimíra Dydyka
„Prevence srdečně-cévních onemocnění“, od 17 l 14. 7. Libkov, couvání traktorů s vlekem
spojené s výstavou historických vozidel, náves,
hodin v městské knihovně
od 7 hodin. Přihlášky soutěžících: tel. 725 068
l 16. 6. Chodská Lhota, oslava 50 let od za322
ložení Zahrádkářského svazu Chodská Lhota,
od 18 hodin v areálu „Lomeček“
l 15. 7. – 28. 7. Kdyně, Letní tábor na Zelené
Lhotě, pořád PS Jitřenka
l 16. 6. Kdyně, oslava 70 let od založení
Kdyňských sportovních rybářů, akce se koná l 21. 7. Všeruby, Všerubský železný muž, od
u rybníčků za klubovnou rybářů v Družstevní 13 hodin
ulici
l 22. 7. Všeruby, Všerubský železný prcek, od
l 21. 6. – 30. 8. Kdyně, výstava obrazů Václa- 13 hodin
va Dostála, sál Muzea příhraničí
l 29. 7. Všeruby, Anenská pouť na Tanaberk,
l 23. 6. Prapořiště, pouťová zábava od 21 hood 12:30 opera Johna Weldona Bouře, od 14
din v sále sokolovny v Prapořištích, hudba Míla
hodin mše, od 15 hodin kulturní program
Šobr
l 23. 6. Všeruby, maxovská pouť, od 14 hodin

mše v kostele sv. Jana Křtitele

SRPEN

l 3. 8. Brnířov, setkání rodáků a přátel obce
od 15:03 v přírodním divadle na hradě Rýzm- Brnířov, od 20 hodin, vystoupí skupina Elixír
berk
l 3. 8. Kdyně, koncert The Drops v parku Mul 30. 6. Slavíkovice, dětský den, od 14 hodin zea příhraničí
na požárním hřišti
l 4. 8. Brnířov, setkání rodáků a přátel obce
Brnířov, od 10 hodin
l 30. 6. Kdyně, 33. Rýzmberský hradní guláš,

ČERVENEC

l 1. 7. – 14. 7. Kdyně, letní tábor na Zelené

Lhotě, pořádá PS Jitřenka

ČERVEN
13. 6. 20 h – NA SHLEDANOU TAM
NAHOŘE (Francie)
16. 6. 10 h – AŽ NA SEVERNÍ PÓL
(Francie)
16. 6 20 h – LADÍME 3 (USA)
20. 6. 20 h – NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
(USA, VB)
23. 6. 10 h – CESTA DO FANTAZIE
(Japonsko)
23. 6. 20 h – STAR WARS: POSLEDNÍ
Z JEDIŮ (USA
Aktuální informace o programu
kina Kdyně najdete
na http://kino.dokdyne.cz

l 4. 8. Koloveč, Kolovečský pivní trojboj s kul- l 25. 8. Brnířov, Brnířovská šlapka, od 13 hod.
turním programem, od 14 hodin v areálu vodní l 26. 8. Kdyně, vzpomínkový večer na Karla
nádrže v Holci
Kryla

l 1. 7. Všeruby, Českoněmecký svatoja
l 11. 8. Mrákov, Chodská hyjta, od 15 hodin
kubský den, sraz v 10 hodin v Eschlkamu, od
na podiu v Mrákově
ZÁŘÍ
14 hodin mše v kostele sv. archanděla Michaela, od 15 hodin kulturní program
l 12. 8. Mrákov, koncert dechové kapely Vr- l 7. 9. Kdyně, 9. sraz bývalých zaměstnanců
chovanka, od 18 hodin na podiu v Mrákově
přádelen Kdyně, v sokolovně Kdyně

Pozvánka na Anenskou
pouť na Tanaberk
V neděli 29. července proběhne na Tanaberku
tradiční oslava Anenské poutě, která je letos
opět zařazena do Letního barokního festivalu
2018. Od 12:30 vystoupí účastníci 6. ročníku
mezinárodních pěveckých kurzů staré hudby
s operou Bouře na Tanaberku, kteří během de
setidenního kurzu nastudují operu Johna Wel
dona pod vedením Jamese Graye a dalších svě
tově uznávaných umělců. Od 14 hod. proběhne
poutní mše svatá a po mši bude následovat kul
turní program. Všichni jsou srdečně zváni.
M. Homolková

l 18. 8.–19. 8. Koloveč, kolovečská pouť s do- l 13. 9. Kdyně, 4. koncert KPH, v sokolovně
Kdyně
provodným programem
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Ta válka dosud trvá
Po celý rok sledujeme akce připomínající
století naší republiky, posloucháme staré písničky, počítáme památné stromy vysazené
při vzniku Československa, seznamujeme se
s „muži října“, ale podívejme se do kalendáře:
ještě není konec, ta válka – pohledem sto let
zpátky – dosud trvá! Když jsme listopadu
2014 odhalovali v Brnířově pamětní desku
místním obětem této Velké války, řekla jsem
tam pár slov o tehdejší situaci, a mnoho lidí
pak projevilo přání, že by je chtěli slyšet nebo
číst znovu. Byly to vzpomínky na mého ve
válce padlého dědečka, i na mnoho jiných, jemu podobných; dnes – rozšířeno ještě o historické události načerpané z jiných zdrojů,
protože se už dlouho zabývám místní a také
rodinnou historií – to předkládám čtenářům
Kdyňska.
Můj otec Jan Kraus se narodil v květnu
1901 jako nejstarší dítě; po dvou letech k němu přibyla sestra Fanynka a za další rok malý
František. Mladá rodina mezitím koupila malý domek na brniřovské návsi, ale byl u něho
jen doslova kapesník zahrádky: 1,25 aru země. Otec František *1876, stejně jako jeho
otec František *1838 byli vyučení látkaři
v kdyňské továrně, úplní bezzemci. Odrazit se
od té věčné bídy, která je čekala, to bylo asi
hlavním důvodem Františkovy cesty do Ameriky. Také to byl ten nejjednodušší prostředek
antikoncepce na pár let. Jeho loď Kronprinz
Wilhelm odrazila z Brém koncem dubna
1906, a mezi 997 pasažéry byla skupinka
společně cestujících sedmi mužů z Brnířova a
Prapořiště: Feil Václav *1881 (Pr.), Fink Josef
*1884 (Pr.), Hajný Václav *1874 (Br.), Kraus
František *1876 (Br.), Schamberger Josef
*1886 (Pr.), Šperl Josef *1880 (Pr.), Svoboda
Jan *1871 (Br.) – [Vyhledávání pasažérů lodní dopravy do USA do roku 1924 lze najít na
www.ellisisland.org/search, a dále Search by
ship, nebo Search by name…] – Někteří z těch
sedmi byli svobodní a pravděpodobně v Americe zůstali, ale František se vrátil v prosinci
1912: měl tady přece ženu a tři děti, a za dalších deset měsíců se narodilo čtvrté, nejmladší syn Karel. Za dalších deset měsíců byl už
František jako čerstvě mobilizovaný u svého
35. pěšího pluku. Odešlo z Brnířova, kde bylo
před válkou 52 chalup, do války v jejím průběhu 54 mužů, ze Kdyně odešlo do pole ihned
při mobilizaci 76 mužů do věku 36 let, a jistě
i další v průběhu následných válečných let:
z nich se 33 muži nevrátili domů. Podle císařského manifestu Mým národům…. odcházeli
první muži se svými černými vojenskými kufříky do 24 hodin k nejbližšímu nádraží: moje
matka vyprávěla, jak vyprovázeli otce na dobříkovské nádraží: bylo jí šest a čtvrt roku.
Dlouhý vlak přijel od Klatov a v každé stanici
do něho nastupoval houf místních, aby pokračovali dál na Domažlice. Ti muži nastoupili
disciplinovaně na zavolání do války za svého

císaře, kterému sice říkali „starej Procházka“,
ale zároveň byl dlouhá desetiletí jejich uvážlivým a velice pracovitým panovníkem, v jehož
říši byl pořádek. Rozhodně k němu tehdy necítili nenávist – jen si uvědomte, kolik chlapců
i ve vašich rodinách nosilo jméno František!
Všichni ti mobilizovaní si koncem července
1914 mysleli, že budou doma „do švestek“,
nebo „než spadne listí“, nebo nejvýše „do Vánoc“…, ale to se hodně přepočítali. – Nastaly
měsíce a pak už roky bez mužů, kdy ženy musely zastat těžkou práci na poli i v řemesle,
starat se o děti a staré rodiče, řešit zvyšující se
nedostatek jídla, šatstva, bot, mýdla, všeho….
A při tom všem se bát každý den zpráv, které
přinese pošta. My o té válce máme dnes trochu zkreslené představy, možná si myslíme,
že to bylo podobné, jak to známe ze Švejka,
ale ono to bylo opravdu hodně jiné. A třebaže
byly válečné útrapy zachyceny v kronikách jako bída, mnohonásobné zdražování a věčné
rekvírování potravin pro vojsko, první, druhá,
pátá, sedmá válečná půjčka, chleba ze žaludů
a kabáty z kopřiv, nebyl život v týlu zdaleka to
nejhorší. Musíme si uvědomit, že na území
Čech se naposledy bojovalo v roce 1866 u Sadové, odkud táhlo vojsko i na Prahu, která byla tehdy naposledy prohlášena otevřeným
městem. Po celém našem území nešla v posledních sto padesáti letech válečná fronta,
nebylo třeba zahánět dobytek do lesů a mladá
děvčata ukrývat do sklepů před zdivočelými
vojáky. Na frontách, tedy ve válečném poli to
bylo úplně jiné, opravdové. Těžko soudit, na
které frontě to bylo horší.
Můj děda, František Kraus padl v Itálii na
konci listopadu 1917. Hledali jsme jeho stopy v památníku na Piavě, ale nenašli jsme nic.
Když se před šesti sedmi roky objevila v tisku
zpráva, že v archivech budou zpřístupněny
„válečné hroby“, neváhala jsem ani chvilku:
v badatelně pražské Invalidovny, kde sídlí Vojenský historický ústav a ústřední archiv,
jsem dostala do rukou vzácný materiál: objemný Feldsterbbuch des 35. Regiments, tedy Polní matriku 896 mužů zemřelých od
července 1914 do roku 1924, kdy umírali poslední vysloužilci na následky válečných zranění. Nad smutnými stránkami této knihy
jsem pochopila mnoho věcí: jednak obrovský
řád, který panoval i během válečné vřavy
v (rakouské) armádě: každý zemřelý zde je
evidován jménem, datem narození, národností, bydlištěm, civilní profesí i vojenským
zařazením, náboženstvím a rodinným stavem; a dále popisem místa a děje, kde došlo
ke zranění či smrti. František Kraus se nacházel 27.11.1917 v oblasti jižního Tyrolska
(dnes na rakousko-italské hranici), na kótě
1732 m byl raněn v bitvě u Asiaga průstřelem plic, převezen do polní nemocnice, kde
v průběhu dne zemřel. Ošetřoval ho a posmrtnou zprávu vypracoval MUDr. Erich Slu-

ka, byl pohřben na vojenském hřbitově Osteria del Termine I. do hrobu č. 7 a nad hrobem
mu promluvil kurát Franz Kokol. Vojenský
hřbitov v Osteria del Termine měl oddělení
I.–III., neboť zde v těžkém vysokohorském
terénu a zcela určitě v hlubokém sněhu probíhaly boje od listopadu 1917 do února
1918. Listovala jsem touto matrikou a viděla
v ní další indicie rakouské důkladnosti: kdo
byl roztrhán granátem, tam museli být podepsáni dva nezávislí svědkové, stejně tak u pohřešovaného, kterého vzala dravá voda horské řeky. Našla jsem kromě údajů o dědečkovi ještě několik jmen padlých z blízkého okolí, např. Johanna Mlnaříka *1896 ze Kdyně,
Franze Urbana *1899 cukráře z Kolovče,
Franze Šperla z Podzámčí, Antonína Veseláka
*1878 z Pocinovic…Nejvíce padlých bylo
z tehdejších okresů Stříbro, Přeštice, Plzeň,
Horšovský Týn, Domažlice.
Tato kniha zemřelých z řad „pětatřicátníků“ také mapuje podle místa úmrtí celou trasu, kterou 35. regiment prošel či projel. Ta
jména si můžete dnes lehce v počítači zadat a
pospojovat – možná po této trase mašíroval
i váš dědeček či pradědeček. 1914/10 HaličJaroslav, 1915/6 Střední Asie-Syrdarjanskaja
gubernia, 1915/9 Rusko-Kazaň, 1915/11-12
Rusko-Orenburg, Tichomora, 1916/1-3 Rusko-Simbirsk, Drinsk, Astrachaň, 1916/6 Bukowina-Okna, Zastawna, 1916/7 Italy-Monte
Lamerle, 1916/12 Uhry-Torontal, 1917/7
Halič-Breznany, 1917/8-10 KüstenlandGörz, Čepovan, Vrh, 1917/10 Štýrsko-Pettau,
1917/11-1918/2 Italy-Asiago, Val di Bella,
Trento, Innsbruck, Campo Gallina, 1918/2-3
Rumunsko-Bonyo a Ungarn-Szatmarne, Pestujhely, Szekésfehérvár… Šli blátem i pískem,
zažili hluboký alpský sníh i úmorné vedro
středoasijských pouští a byli velice, opravdu
velice špatně živeni a zabezpečeni. Jeden náš
rodinný příbuzný, tehdy mladičký chlapec
sotva devatenáctiletý se vrátil z války, kde byl
jen pár týdnů; přišel koncem října 1918 do
rodné vsi u Kutné Hory pěšky a bos.
Až se koncem října naplní to celé československé století (které už je mezitím jen česko – slovenské), vzpomeňme u „lípy svobody“ v kdyňském parčíku nejen na vznik republiky, ale také kousek dál u pomníku padlých na všechny, kteří šli tehdy v roce 1914
zcela samozřejmě bránit vlast, i když nebyla
„jejich“. Někteří se vrátili vítězně jako legionáři, jiní dožívali s válečnými zraněními, a
mnozí žijí jen na těch pomníčcích snad
v každé vsi, v každém městě celého bývalého mocnářství, celé Evropy. Dnes jsme příliš
ukolébáni dlouhotrvajícím mírem a představa války či jakéhokoliv ozbrojeného
konfliktu v naší blízkosti se nám zdá být velice nereálná. Ale to se zdálo být tehdy našim předkům také.
Marta Zemanová – Krausová

Kdyňsko pod sluncem

Nové občánky, pět holčiček a pět chlapců, přivítal starosta obce Kout na
Šumavě Václav Duffek. Prvňáci ze základní školy se postarali o kulturní
vložku. Rodiče se zapsali do pamětní knihy, maminky obdržely kytičku
a dárek pro děti.
Helena Klimentová

Setkání u tzv. falešné hranice u hráze Myslívského rybníka nedaleko hra
ničního přechodu ve Všerubech v souvislosti s uplynutím 70 let od jedné
z nejutajovanějších akcí bývalé Státní bezpečnosti známé pod názvem
„Kámen“.
(vj)

Hasičská soutěž Zahořanského okrsku č. 5 v Oprechticích u příležitosti
95 let založení sboru. Medaile sbíraly 2. června Stanětice,, ženy i muži se
v Oprechticích umístili na druhém místě a děti  smíšené družstvo Staně
tice – Oprechtice – si přivezly z hasičské soutěže v Hluboké místo třetí
z dvanácti družstev starších dětí.
Hanka Hoffmannová

První májový den se vydala početná skupinka z Prapořišť za příjemného
slunného počasí na výlet směrem na rozhlednu a ke kapli sv. Markéty. Od
poledne jsme se sešli na nádraží a zaplnili vlak na Klatovy.
(ik)

Skauti se i letos přidali k mnoha tisícům dobrovolníků, kteří pomáhali
prodávat žluté kytičky, symbol boje proti rakovině.
Lenka Hudcová, Junák Lípa Prapořiště

Slet čarodějnic ve Kdyni na náměstí opět velmi úspěšně pořádala PS
Safír.

