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Kdyňsko vítalo léto

Klid, pohoda a krása přírody na Vítovkách.

(k)

Letošní májka v Loučimi měří 25 metrů a její vztyčení včetně výzdoby
koruny a věnce trvalo za chladnějšího počasí téměř dvě hodiny. (zh)

Májka v Nové Vsi.

(šk)

Oslavy 640 let Černíkova zahájil program pro děti s Culinkou. Následovalo
žehnání praporu, promítání časosběrného filmu o obci a koncert Domažli
čanky. Úspěšný slavnostní den končil taneční zábavou.
(js)
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Malí čtenáři ve Všerubech
Slavnostní pasování prvňáčků na Malé
čtenáře proběhlo v zasedací síni městy
se Všeruby. Deset prvňáčků předvedlo
rodičům a dalším příbuzným krátké
pásmo básniček a písniček. Potom už se
všichni soustředili na čtení, aby se jim
povedlo co nejlépe a mohli dostat krás
né šerpy. Ještě před vlastním pasová

ním složili Slib čtenářů, ve kterém se za
vázali k pravidelné četbě a k pečlivé
starosti o knihy. Všichni obdrželi šerpu,
pamětní list, čítanku a zvláštně opálený
slib. Na závěr si společně se všemi pří
tomnými pochutnali na výborném dor
tu, který nám upekla jedna šikovná ma
minka.
ZŠ Všeruby

Koupím jakoukoliv tahací harmoniku – akordeon, chromatiku,
heligonku i v nálezovém stavu. Jsem muzikant a sběratel.
Mobil: 728230625

Inspirace na dětský výlet
Letos byly cílem našeho školního výletu Plzeň a Plasy. V Plzni si v DEPU 2015 žáci 3. - 5. ročníku prošli interaktivní výstavu Za barokem, kde se všichni aktivně zapojili do návrhů barokního zámku, zahráli si v barokním kvartetu, rozpoznávali vůně baroka atd.. Mladší žáci mezitím
navštívili velmi pěkné, i když pro někoho "hrozně" strašidelné Muzeum strašidel se zážitkovým
programem. Na závěr hledali
ukrytý poklad, a protože ho
našli, každý si odnesl malou
drobnost na památku. Poté
jsme všichni přejeli do Plas,
kde nás čekala prohlídka ZOO
s výkladem zajímavostí nejen
o zvířatech, ale i o různých
zemích, kterým jsou věnována jednotlivá stanoviště minigolfu. Ten jsme si na závěr
zkusili zahrát a někteří se do
hraní tak zabrali, že se nám
protáhl i odjezd domů.
ZŠ Všeruby
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Na koupališti
je kiosek
Město Kdyně v současné době
spolu s novými nájemci koupaliště
Hájovna pracuje na zprovoznění no
vého kiosku v areálu koupaliště. Pů
vodní kiosek totiž není ve vlastnict
ví Města Kdyně a není tak možné jej
bez souhlasu majitele nadále provo
zovat. Vedení města považovalo za
nutné prodej občerstvení na koupa
lišti zachovat, vzhledem k časové
tísni v podobě blížící se letní sezóny
bylo proto přistoupeno k řešení
v podobě moderní mobilní buňky.
Tato buňka je kvůli skladování jídla
a pití nejen podsklepená, ale byla
k ní rovněž vybudována terasa. Te
rasa bude v brzké době i zastřešená
a bude tedy možné zde občerstvení
konzumovat ve stínu i v horkých let
ních dnech. Díky tomuto rychlému
řešení bude provoz kiosku na kou
pališti i v letošní sezóně zachován.
Velké poděkování patří především
společnosti ThermoKov, spol. s r. o.,
která tuto mobilní buňku Městu
Kdyně zapůjčila, bez této pomoci by
zprovoznění kiosku v jakékoliv jiné
formě trvalo mnohem déle. Zvele
bování areálu koupaliště novým
kioskem rozhodně nekončí, letos
bude rovněž provedeno odborné ar
boristické ošetření stromořadí na
koupališti, které je nezbytné přede
vším z důvodu padajících suchých
větví. Díky odbornému zásahu ar
boristy budou stromy ošetřeny a
budou tak i nadále návštěvníkům
poskytovat potřebný stín a dokres
lovat atmosféru oblíbeného kdyň
ského koupaliště.
Oskar Hamrus,
starosta města Kdyně
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Senátorské postřehy nám blízké
V minulém vydání zpravo
daje Kdyňsko pan starosta
městyse Všeruby Václav Ber
nard velmi správně upozor
ňoval na velké nebezpečí
spojené s výběrem mýta pro
nákladní dopravu na někte
rých silnicích první třídy.
Ostatně hovořil o tom již na
setkání starostů Domažlicka
s Radou Plzeňského kraje ve
Staňkově. Je třeba si uvědo
mit, že naše silnice I. třídy
nejsou vůbec dimenzovány
na přetíženou kamionovou dopravu. Pokud by došlo k výbě
ru mýta v rámci kraje pouze na silnicích I/26 (ve směru z Fol
mavy na Horšovský Týn a Plzeň) nebo I/20 (z Plzně směrem
na Budějovice), co se s největší určitostí stane? Kamiony
přejdou ve větším měřítku na tzv. pošumavskou tangentu
procházející Kdyní na Klatovy a pak směrem na Plzeň (I/27)
nebo dále na Horažďovice do jižních Čech. Na to člověk nemu
sí být vystudovaným dopravním inženýrem. Kromě Plzeň
ského kraje, který samozřejmě s tímto řešením nesouhlasí,
jsem osobně v této věci vystupoval coby předseda hospodář
ského výboru Senátu. Z mojí iniciativy bylo na jednání podvý

boru pro dopravu a následně i hospodářského výboru přijato
usnesení, které žádá přehodnocení stávajícího postupu.
S tímto usnesením jsem se obrátil na premiéra i ministra do
pravy se žádostí o zařazení materiálu ministerstva dopravy
navrhující úpravu na program jednání vlády. Před dvěma lety
jsem byl účasten jednání sněmu Svazu měst a obcí v Plzni,
kde tehdejší ministr financí Andrej Babiš odpověděl na dotaz
starosty města Vodňany, že se žádné mýto na tzv. jedničkách
vybírat nebude. Bohužel nebyl zřejmě informován. Do ten
dru na výběr mýta se zakomponoval i předpoklad výběru na
některých jedničkách v celkové délce 900 – 1300 km. Na jed
nání senátního podvýboru pro dopravu příslušný náměstek
uvedl, že resort dopravy výběr mýta na jedničkách nepodpo
roval a o rozšíření výběru rozhodla až vláda.
Dnes je situace komplikovaná, protože tendr již proběhl.
Stát do výběru vybírat mýta na jedničkách také již zainvesto
val. Jednoduše tedy nelze z pozice ministra dopravy situaci
změnit, pokud si nechce ministr přivodit soudní tahanice.
Dnes ostatně, a to nejen v tomto případě, stále častěji slý
chám zaklínadlo o zmařených investicích. Každý chce chrá
nit svoji pozici bez ohledu na to, co to přinese. V tomto přípa
dě přetížení některých komunikací kamiony, dopravní ko
laps a neřešitelnou situaci pro mnohé obce a jejich občany.
O změně postupu tedy musí rozhodnout samotná vláda.
Uvidíme, s jakou rozhodností a odvahou to učiní.

Poděkovat a popřát k naší kultuře patří
Vždy mě mrzí, když odcházejí lidé, kteří byli spojeni trvale se Kdyní
i s jejím okolím. Pokud se tak stane v úctyhodném věku devadesáti let,
většinou to mladší generace mnohdy ani nezaznamená. Zvláště, když
jde o člověka, který se už delší dobu nemohl účastnit kvůli svému
zdraví veřejného dění. Jedním z takových lidí byl i Jaroslav Nový.
Aktivní a nadšený sokol. Věřící člověk, který mnoho sil věnoval také
společenství Českobratrské církvi evangelické. S panem Novým jsem
v devadesátých letech řešil otázky restituce sokolského majetku. Tehdy byl starostou sokolské obce ve Kdyni. Jeho vize asi nemohly být
úplně naplněny, ale jeho postojům i zaujetí pro věci sokolské jsem
rozuměl. Vždyť Sokolům bylo v minulém režimu hodně ublíženo. Nakonec převzalo sokolovnu ve Kdyni město a s pomocí prostředků
Evropské unie ji opravilo. Sokolský znak visí
nad jevištěm v hlavním sále a bude jistě i dále
připomínat statečné Sokoly, kteří byli oporou
našeho státu od samotného vzniku republiky.
Dnes je kdyňská sokolovna ve správě Městského kulturního střediska ve Kdyni. To od 1.
června rozšířilo svoji činnost o provoz turistického centra, muzea a synagogy. Stalo se tak na
přání nového vedení města. Městskému kulturnímu středisku je třeba popřát, aby všechny tyto činnosti včetně provozu tzv. domu v kožichu,
kina a dalších věcí zvládlo. Na druhé straně by
ale také mělo zaznít poděkování.
Před dvanácti lety město vybudovalo muzeum s osobním zaujetím tehdejšího starosty
Jana Löffelmanna a celého vedení radnice.
Včetně informačního centra bylo pak dlouhá léta spravováno formou externího zajišťování
služeb. Byl to efektivní způsob, který umožnil
vstřícnou otevírací dobu i o víkendech, flexibi-

litu provozu a navazování nadregionálních i zahraničních vztahů. Muzeum i infocentrum se tak postupně stalo kontaktním místem pro celý
mikroregion Kdyňsko a jeho občany.
Ve svém životě jsem zažil mnohé koncepty fungování kultury – různá okresní a krajská kulturní střediska. Většinou to byly monopolní instituce, které výhradně zajišťovaly tzv. organizaci kultury. Dnes žijeme ale v jiné době a věřím, že do budoucna nepůjdeme stejnou cestou.
Autor obou článků:
Ing. Vladislav Vilímec, senátor, náměstek hejtmana pro
oblast kultury a památkové péče, zastupitel města Kdyně
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Libkov oslavil 640 let
V sobotu 25. 5. 2019 si v Libkově připomněli 640 let od první zmínky o obci a oslavili 100
let od vysazení lípy Svobody, kterou zasadil 18. 5. 1919 místní ochotnicko-vzdělávací spolek
na počest vzniku samostatné Československé republiky. U příležitosti těchto významných výročí se po třiceti letech uskutečnilo druhé setkání rodáků a přátel obce. Dále byla na návsi zasazená mladá lípa.
Starostka obce ve svém
projevu přivítala všechny
přítomné hosty a pozdravila
nejstaršího rodáka a občana
Libkova, monsignora Vladislava Sysla, kterému je 97
let a který se bohužel nemohl setkání osobně zúčastnit. Na akci přijela z Prahy
jeho sestra Božena Pokorová rozená Syslová, které je
93 let a byla také nejstarší
účastnicí setkání rodáků.
Na odpoledne byl na libkovské návsi připravený bohatý program, který zahájila
rodačka z Libkova Zdeňka Wiesnerová rozená Šmalclová přednesem vlastní básně. Na toto
vystoupení navázaly děti ze Základní školy Pocinovice, kterou děti z Libkova navštěvují. Připravily si program moderních tanců. S pásmem písní a tanců z Chodska obohatil program Národopisný soubor z Postřekova. Celou skladbu ze Všesokolského sletu, konaného v loňském
roce, přispěly ženy ze Sokola Loučim, kde mají ženy z Libkova bohaté zastoupení. Po zbytek
odpoledne vyhrávala jihočeská dechovka Libkovanka. Také byla připravena výstava dobových
fotografií z historie obce a různých kulturních a společenských akcí. Při této příležitosti byla
vydaná publikace Kapitoly z ději obce Libkov 1379–2019. Návštěvníci měli také možnost zápisu do pamětní knihy. O občerstvení se všech přítomných návštěvníků postarali místní hasiči, ale velké poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli.
Barbora Černá, starostka obce Libkov
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Zdravé
svačinky
Děti nosí do školy jak zdravé, tak
i ty méně zdravé svačiny. Díky pro
jektům Mléko do škol a Ovoce do
škol se mohou setkat i s produkty,
které například domů nekupují.
Protože jsme do obou projektů za
pojeni, máme možnost získat na
ochutnávku velké ochutnávkové
koše. Tentokrát jsme objednali ten
s různými druhy sýrů, mléka, zaky
saných výrobků a jogurtů. Většina
ochutnala vše, trošku na rozpacích
byli žáci ze zakysaných mléčných
výrobků, které moc neznali. Při zá
věrečném hodnocení nakonec ve
dle známých plátkových sýrů chut
nal asi nejvíce Cottagge ochucený
pažitkou a z mléka jak ochucené,
tak i neochucené mléko.
A protože bylo výrobků opravdu
hodně, rozdělili jsme ochutnávku
na dvě části, jinak bychom asi
praskli. Teď už se těšíme na ochut
návkový koš ovoce.
ZŠ Všeruby

Do Neukirchenu patří poutníci už 30 let
300 českých poutníků se letos sešlo v kostele v Neukirchenu, aby se
nejen pomodlili, ale hlavně si připomněli 30. výročí obnovení poutí k loučimské Madoně, která je už 600 let vystavena ve zmíněném kostele.
Hlavním iniciátorem první poutě od předválečných let byl farář Vladislav Sysel (30. dubna t. r. se dožil 97 let, ale zdravotní stav mu nedovolil zúčastnit se výročí osobně) na české straně hranice, na bavorské straně tehdejší starosta Neukirchenu Egid Hoffmann a po značném úsilí se věc podařila! Většina tehdejších účastníků byla za hranicemi Západu prvně a
hostitelé je přivítali vskutku velkoryse. Občerstvení bylo připravené u nástupní stanice lanovky na Hogen Bogen, lanovka nahoru byla zdarma,
stejně tak vstup do městského muzea. Většina věřících,
přítomných na pouti letošní, jezdí každý rok, ti zdatnější
jdou pěšky jako třeba Vendula Jägerová s rodinou z Chodské Lhoty: „Autem dojedeme na Fleky a odtud pěšky až
sem. A po mši samozřejmě zase zpátky.“ Samotná pouť
začala průvodem od radnice ke kostelu a ještě předtím
všechny přivítal starosta Markus Müller: „Pouť a česká
mše v našem kostele je neodmyslitelnou součástí celoroční přeshraniční spolupráce a je jednou z hlavních akcí.“
V čele průvodu nesli čeští ministranti kříž a hned za nimi šli v chodských krojích Dědinovi, kteří se v Loučimi starají o kostel a poutí se zúčastňují taky pravidelně. Zpěv náboženských pístní doprovázela domažlická Horalka, na
bezpečnost průvodu dohlíželi místní hasiči. Mše svatá začala krátce po desáté hodině a hlavním celebrantem byl
plzeňský biskup Tomáš Holub, slovo dostal také loučimský farář Mons. Miroslav Kratochvíl. Oběma před oltářem
vypomáhalo dalších osm kněží plzeňské diecéze většinou
z domažlického regionu a usměvavý místní farář Georg
Englmeier.

Po skončení mše bylo v zahradě františkánského kláštera připraveno
pro všechny malé občerstvení, jehož distribuce se ujaly ženy místního
Katolického svazu. Na jeho financování se podílela církev, DSO Kdyňsko a
obec Loučim, která zaplatila autobus pro 50 lidí. Přes poněkud chladnější počasí se pouť vydařila a symbolické bylo i to, že se konala v den 15. výročí vstupu Česka do Evropské unie. A protože – jak zmíněno v úvodu –
letos uplyne 600 let od přenesení Madony z husity ohrožené Loučimi za
bavorskou hranici, chystají loučimští počátkem listopadu připomenutí
toho dne ve svém kostele, kde také jeden den bude k vidění ta pravá –
v Loučimi mají její repliku.
Text a foto Z. Huspek
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Oslavy osvobození americkou armádou
V pátek, 3. května 2019, si občané města Kdyně
připomněli 74. výročí osvobození města americkou armádou. Přestože byla Kdyně osvobozena později, oslavy jsou pořádány tradičně
v pátek, kdy do města přijíždí také Konvoj vítězství Klubu 3. armády Plzeň, který na kdyňských oslavách nechyběl ani letos a bylo tak
možné si na náměstí již tradičně prohlédnout
zajímavou dobovou vojenskou techniku.
Program oslav zahájil koncert dechové hudby
Horalka a oficiální část byla zahájena projevem
starosty města Kdyně, Oskara Hamruse. Starosta ve svém projevu připomněl hrůzy II. světové
války i některé válečné hrdiny pocházející z našeho města. Upozornil také na jedny z příčin,
které tento válečný konflikt vyvolaly – byla to
touha po moci, víra v lepší národ a nenávist vůči jinakosti. Vzpomněl nejen na hrdiny, kteří ve
válce bojovali skutečnými zbraněmi, ale i na ty,
kteří bojovali svým nesouhlasem či odporem a
byli proto vězněni v koncentračních táborech
nebo násilně vyslýcháni a mučeni, mnohdy až
k smrti. Na závěr svého projevu proto starosta
vyzval přítomné k minutě ticha a k uctění památky všech hrdinů, kteří bojovali za naši svobodu. Poté se slova ujal pan Erik Black, kulturní
atašé amerického velvyslanectví v Praze, který
ve svém projevu zdůraznil současnou úlohu
NATO a vyzval k respektování demokratických
hodnot. Během americké hymny pan Black
všechny přítomné ohromil svým zpěvem, který
z tohoto okamžiku učinil okamžik naprosto nezapomenutelný.
Poté se zástupci města spolu se všemi hosty

průvodem vydali k pamětní desce na radnici
i k oběma pomníkům na náměstí, aby zde položili věnce a květiny.
Program pokračoval i ve večerních hodinách,
kdy se uskutečnilo vystoupení kapely FOREHAND spolu s Míšou Leichtem. Poté následoval
neplánovaný koncert místního kytaristy Antonína Strnada, který ochotně vyplnil mezeru
v programu mezi následným promítáním dokumentu Letec Hubáček a promítáním krátkého
filmu o osvobození Kdyně a Všerub. Z kdyňského náměstí se tak rázem stalo kino pod širým
nebem, a i přesto, že večer rozhodně nevypadal
květnově a přítomné potrápila zima, sešlo se na

náměstí více než padesát diváků, kteří přišli
vzpomenout nejen na místního rodáka, letce Josefa Hubáčka. Dobové záběry obou dokumentů
umožnily divákům prohlédnout si dobový obraz města ve kterém žijí v jednom z nejradostnějších okamžiků novodobé historie – v době
osvobození americkou armádou.

Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně

Seniorky z Prapořiště skončily v cukrárně
Seniorky z Prapořišť zakončily cvičební rok
sladkou tečkou.
Sokolovna v Prapořištích je celoročně hojně
využívaná ke sportovní i kulturní činnosti. Od
podzimu do jara zde probíhá pravidelné cvičení rozdělené podle jednotlivých věkových kategorií. Ke tréninkům ji využívají i stolní tenisté, florbalisté, tanečnice Line dance a v rámci
výuky navštěvují sokolovnu i žáci místní školy
při hodinách tělesné výchovy.
Početnou skupinu využívající sokolovnu
představují také seniorky. Již úctyhodných 17
let se scházejí na cvičení pravidelně dvakrát
týdně. Věnují se především rehabilitačnímu
cvičení na podložkách a velkých míčích, které
odpovídá jejich věku a zdravotnímu stavu. Hodinu cvičení ženy pokaždé zakončí pochodováním a zpěvem.
Cvičební rok již tradičně zakončily 30. dubna, kdy se v hojném počtu sešly ve Kdyni v cukrárně, aby si při kafíčku, zákusku či chlebíčku
společně poseděly, popovídaly a příjemně strávily odpoledne. Na cvičení i společná posezení
se vždy velice těší.
Ivana Kramlová
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32. Chodská bůta
V sobotu 18. května ožila Chodská Lhota
a její okolí turisty, kteří se zúčastnili tradič
ního májového pochodu. Ten organizují
místní zahrádkáři už 32 let!
Pro pěší připravili tři trasy – 8, 15 a 20
km, další dvě pak pro cyklisty – 20 a 50 km.
Pěších turistů se zapsalo 688, cyklistů re
kordních 102, z nichž menší část jela pade
sátikilometrovou a dlužno dodat, že docela
náročnou trasu. Lidé přijeli nejen z Domaž
licka, ale také z Klatovska, Přešticka, Plzeň
ska, a dokonce i z Pardubic.
Nejpočetnější skupiny pochodovaly do
kopce k občerstvovací stanici na Orlovici
kolem jedenácté hodiny, což se projevilo
v zájmu o párky na grilu a pití, obsluha
stánku měla plné ruce práce.
Cíl pochodu byl v zahrádkářském areálu
Lomeček, kde se při muzice country kapely

Frc z Klatov mohli znavení pochodníci opět
občerstvit – tentokrát tradičně klobásou či
kuřecím stehnem na grilu.
A jako každý rok i letos se předávaly ke
ramické bůty pro nejstarší účastníky, jimiž
byla Marie Domlátilová a Václav Šváb, další
bůtou odměnili pořadatelé Ladislava Bulí
ře, který už řadu let připravuje a značí cyk
listické trasy, svého člena Miroslava Zajíce
u příležitosti jeho 60 narozenin a Martina
Tulačku, který se už řadu let stará o dosta
tek pití pro žíznivé turisty. Pochod má nej
en turistický, ale taky společenský charak
ter, poněvadž jak na trasách, tak především
v Lomečku se každý rok potká mnoho zná
mých. Spolu s těmi, kteří si jen přišli po
slechnout muziku, se letošní bůty zúčastni
lo 870 lidí. Tak zdrávi došli zase za rok!
Text a foto Zdeněk Huspek
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Koloveč mluví
o K. H. Máchovi
Knihovna městyse Koloveč uspořádala
přednášku spisovatelky, lektorky a publicistky Martiny Bittnerové na téma „Tajemství
Karla Hynka Máchy. " Besedu zorganizovala
i zahájila knihovnice paní Jana Brichcínová
ve středu 27. března v 17 hodin ve společenském salonku domu s pečovatelskou
službou v Lidické ulici.
Účastníci se postupně dozvídali velice zajímavé skutečnosti ze života K. H. Máchy.
Nejprve to bylo o jeho dětství, školní docházce, povaze a rodičích. Paní Bittnerová dále
hovořila o jeho milostném životě, přátelích,
o hereckých příležitostech ve Stavovském
divadle a poodhalila jeho studentská léta na
gymnáziu, kdy psal básně v němčině a jeho
zálibu v malování a společnosti. Rád měl přírodu a hodně cestoval. Prošel například celé
Krkonoše a pěšky došel až do Itálie, kde byl
fascinován mořem.
Po maturitě přešel na práva, která ovšem
předčasně ukončil, neboť jeho osudová žena
Eleonora (Lori) byla těhotná a Mácha musel
začít pracovat jako úředník, aby rodinu uživil. Chlapeček Ludvík, kterého Lori porodila
1. 10. 1836 a na kterého se Mácha těšil, za
rok zemřel.
Zajímavé bylo vyprávění o bádání po portrétu K. H. Máchy. Zjistilo se, že se žádný nedochoval a tudíž podobizna je záhadou. Též
Máchova smrt v 26 letech je záhadná a má
tři možné verze. V roce 2020 uplyne 210 let
od jeho narození.
J. Bartáková

Z Bad Kötztingu
do Mrákova
TJ Sokol Mrákov uspořádala na volný
sváteční den, 8. května, cyklovýlet.
Autobus i s koly nás odvezl do lázeň
ského městečka Bad Kötzting. Odtud
jsme se vydali na 70 km jízdu do Mrá
kova. Cyklotrasa Regental, Grünes
DachRadweg vedla po rovince, podél
řeky Regen do Chamu k jezeru Satzdor
fer, odtud pak přes Furth na Folmavu.
Po trase bylo několik občerstvení, po
seděli jsme v restauraci v Chamerau,
někteří si udělali piknik u jezera. Závě
rečné zhodnocení jsme udělali na Lo
vecké chatě na Folmavě. Pak nás čekal
poslední náročný úsek přes Českou Ku
bici, Pasečnici, Pelechy do Mrákova. Za
krásného slunečného dne se akce zú
častnilo 40 cyklistů. Výlet se všem moc
líbil.
H. Duffková

www.kdynsko.cz

Plány pro Českobavorské týdny
Ve čtvrtek 23. května proběhla ve Všerubech jedna z dalších koordinačních schůzek k letošním Česko-bavorským týdnům. Jednání se kromě zástupců obcí Kdyně – Všeruby – Eschlkam
účastnili také zástupci spolku Verkehrswacht z německého Furth im Wald, kteří přijeli poděkovat všerubskému starostovi za převzetí záštity nad jednou z mnoha chystaných akcí, a to
cyklovýlet na Dračí jezero, který navazuje na úspěšné předešlé akce Na kole z Čech do Bavor.
Hlavním tématem schůzky partnerských obcí Eschlkam – Všeruby – Kdyně však byly
organizační přípravy k programu
Česko bavorských týdnů. Největší
plánovanou akcí letošních Českobavorských týdnů jsou oslavy 25
let německo-českého partnerství
Kdyně – Všeruby – Eschlkam, které
se konají v neděli 30. června. V tento den se zároveň bude putovat po
Svatojakubské cestě ze Všerub do
Kdyně. Všichni poutníci jsou srdečně zváni, sraz je v 10:00 ve Všerubech u kostela sv. Michaela Archanděla. Poté se půjde do Kdyně, kde
ve 14:00 proběhne slavnostní česko-německá mše a poté se všichni
poutníci a účastníci oslav přemístí
na kdyňské náměstí, kde proběhnou již zmiňované oslavy 25. výro- Paní Traudl Pongratz předala Václavu Bernardovi deš
čí česko-německé spolupráce.
tník, který symbolizuje převzetí záštity nad cyklovýletem
Václav Bernard na Dračí jezero, který se konal 1. června.

Kdyňsko
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Velikonoční tvoření
V Kolovči
Klub rodičů při ZŠ Koloveč uspořádal v ne
děli 14. dubna ve vestibulu přístavby školy
tvoření velikonočních dekorací, pomlázek
a barvení kraslic a svíček. V tento den se se
šly děti s možností rodičů ku pomoci s ná
ročnějšími činnostmi. Děti se naučily na
příklad uplést pomlázku z 8 proutků, které
zabezpečil instruktor, obarvily kraslice a
svíčky barvami marble pod instruktor
ským dohledem. Nejnáročnější byla výroba
velikonočního zajíčka ze sena či slámy. Ta
dy byla potřeba dospělých nutná a paní in
struktorka měla plné ruce práce. Ale výsledné dílo za to stálo. Čas rychle ubíhal a poslední děti
odcházely po 17. hodině.
(text J. Bartáková, foto P. Dolejš)

V Nové Vsi
14. dubna jsme se sešli na obecním úřadě, abychom se připravili na Velikonoce. Děvčata si vyro
bila přáníčka. Starší tvořila sama, těm mladším jsme pomohli. Vyzkoušeli jsme si i několik tech
nik zdobení polystyrenových vajíček. Tvoření se ujali i někteří šikovní kluci. A kdo nechtěl tvořit,
mohl si klidně malovat. Plnou náruč vlastních výtvorů si děti nesly hrdě domů. S Michalem Hud
cem si kluci upletli po
mlázky, které využili
hned následující týden
při šupání děvčat.
Letos se, jako každým
rokem, sešla spousta
místních i přespolních
dětí, aby drkáním na
hrazovaly zvony, které
na Velikonoce odlétají
do Říma. Musíme děti
moc pochválit, jelikož
chodily podctivě a zod
povědně.
(šk, mš)

O mladých
rybářích
27. dubna se mládežnické družstvo
ČRS MO Kdyně po dvou letech zúčastnilo jarního kola Ligy mládeže v rybolovné technice pořádaného ČRS
MO Písek pod vedením Václava Váchala st. ve složení Stanislav Schleiss,
Jakub Schleiss, Lucie Nejdlová a Nina
Hynčíková, která u nás hostuje z MO
Nýrsko. Po terčových disciplínách naše družstvo figurovalo na osmém
místě z 16 účastnících se družstev. Toto umístění nám bylo souzeno, protože ani po dálkových disciplínách se
nezměnilo. Za MO Kdyně bych chtěl
poděkovat všem zúčastněným.
Jiří Patka
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Víte, že...
l V Kolovči se hrála Rusalka? Dra
matický kroužek ZŠ v Kolovči pozval
na své představení Rusalky v dubnu
nejprve své spolužáky a 23. května se
pak předvedl veřejnosti. Představení
divadelní hry se uskutečnilo v hale
školy. Nebyl slyšet operní zpěv, ale di
váci se mohli zaposlouchat do krás
ných veršů Jaroslava Kvapila, které se
staly libretem k nejznámější opeře An
tonína Dvořáka. „Žáci dramatického
kroužku hru skvělě zvládli a ukázali,
že se dokáží naučit množství básnické
ho textu a zvládnou k tomu i herecké
role. Divadelní hru nacvičila s dětmi
paní učitelka Světlana Göttingerová,“
napsala J. Bartáková.
l V sobotu 18. května pořádal
městys Všeruby zájezd do Prahy na
komediální činohru Řádí jako taj
fun? Někteří navštívili také Galerii
ocelových figurín.
l MDŽ oslavili v dubnu? O měsíc
později, než bývá zvykem, uspořádali
loučimští dobrovolní hasiči divadelní
program pro ženy k jejich svátku.
KROS, čili Krašovický ochotnický spo
lek, jiný volný neměl. Ti, co přišli – a byl
jich skoro plný sál – nelitovali. Soubor
zahrál pohádku Šíleně smutná prin
cezna doprovázenou zpěvem a všichni
se dobře bavili. „Poděkovat je třeba
Karlu Cvačkovi, synu místní rodačky,
který akci zčásti sponzoroval,“ uvádí
Zdeněk Huspek.
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Noc v Libkově
Knihovna Libkov a členové Spolku pro čistý a
zdravý Libkov uspořádali druhý ročník Noci
s Andersenem. V sobotu 30. března v 15 hodin
děti společně s rodiči vyrazily hledat poklad pana Andersena. Organizátoři jim cestu za pokladem ztížili úkoly např. z borových a smrkových
šišek vytvořit nápis Noc s Andersenem Morseovou abecedou. Zpestřením stopované za pokladem byla ochutnávka mízy z břízy. Procházka a
jarní sluníčko všechny trochu zmohlo, a tak připravené malé občerstvení přišlo jistě k duhu.
Dalším bodem programu byl maškarní rej se
soutěžemi. Mezi maskami bylo možno najít malé
broučky, bílou paní, princezničky, indiána a Křemílka s Vochomůrku. Před večeří děti vyráběly
dřevěné a papírové sovičky a různá strašidýlka
apod. Nakonec bylo připraveno malé překvapení v podobě Večerníčku na dobrou noc. V neděli
ráno organizátoři připravili pro „nocležníky“ a
i pro děti, které spaly doma, společnou snídani.
Děti spontánně akci ukončily malováním na
chodníku. Organizátoři děkují všem, kteří se na
přípravě a průběhu akce pro děti plné her, soutěží a dobrodružství podíleli. Je jistě potěšující, že
se „dospěláci“ dohodli a společně již plánují další
podobné akce pro děti. Milada Černá, knihovnice

Kdyňsko

Traktory po osmé
Již po osmé se sjelo na brnířovskou náves nevídané množství starých traktorů a veteránů.
Mnohé neodradilo ani deštivé počasí, a tak jsme mohli nakonec přivítat 124 traktorů a 63
veteránů. Paradoxem je, že oproti loňsku přijelo o 12 traktorů více, veteránů pak bylo
o 30 méně, hlavně moto. Největší překvapení pro nás bylo, když se v pátek odpoledne objevily na naší návsi 2 veliké traktory ZT 323A a za sebou táhly krásně vyzdobené obytné
domky. A když jsme se dozvěděli, že přijeli až od Erfurtu a že jsou na cestě již 3 dny, tak
nám poskočilo srdíčko radostí, že sláva brnířovských setkání se dostala až tak daleko.
Potěšilo nás také, když v sobotu, za deštivého počasí přijela po ose skupina 12 traktorů zn. FENDT (bez boudy)
až z Neunburgu vorm Wald –
75 km.
Jako každoročně zase několik
opravdu zajímavých exponátů. Poprvé přijel, nám již známý nejstarší traktor FORDSON F r. v. 1924 z Chodské
Lhoty již s funkčním motorem, jinak byl vždy přitažen
na laně, zajímavý byl také Nejstarší traktor Fordson F r. v. 1924
traktor ZETOR 25 s výrobním
číslem 323 r. v. 1946, který měl ještě několik odlišných prvků od pozdějších Zetorů, např.
ještě neměl el. startér, měl palivové čerpadlo zn. Bosch, odlišné uchycení světlometů atd.
Radost jsme měli i ze dvou traktorů SVOBODA DK 12 a DK 22. Překvapilo nás také, kolik
traktorů za ta léta „omládla a zkrásněla novým kabátem”. Mezi veterány byla určitě nejzajímavější ŠKODA TREKKA r. v. 1968, která se montovala z dílů ŠKODA OCTAVIA kombi na
Novém Zélandu, krásný vůz byl také RENAULT ALPINE A110 r. v. 1969. Tento závodní
vůz my starší pamatujeme, když s ním při rallye do Korábu jezdila legendární posádka
Hubáček – ing. Rieger. Odpolední silný déšť nás neodradil a rozjeli jsme spanilou jízdu,
tentokrát po asfaltu na nádraží a zpět. Stovky vytrvalců s deštníky nám mávalo na cestě.
Trochu jsme s tímto počasím i počítali, protože každý rok jsme si říkali: „Takhle nám to
nemůže vycházet, jednou to přijde.” Jen doufáme, že už to máme vybrané a že příští ročníky budou zase se sluníčkem. A tak, vy, naši stálí návštěvníci, se už můžete těšit na 9. ročník v květnu 2020.
Za SDH Brnířov Mirek Beneš

Pro kolovečské mámy
Byla to slavnostní neděle 12. května. V 15
hodin zahájila oslavu maminek první
skladbou kapela Václava Gusta a poté staro
sta Václav Pergl všechny přivítal, popřál
maminkám a zmínil jejich neutuchající péči
a starost o své děti, vnoučata a rodiny, če
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hož si muži nejvíce cení a děkují jim za to.
Program zahájily děti z mateřské školy roztomilým vystoupením pod vedením učitelek J.
Součkové a J. Kociánové. To už na pódium vběhla děvčata 9. třídy, která předvedla zajímavé taneční vystoupení nacvičené paní učitelkou P.
Raškovou. Také děvčátka z 5. B,
pod vedením paní učitelky S.
Göttingerové, předvedla hezké
sportovně taneční vystoupení
s názvem"Lentilky." Překvapením byla dvě děvčátka z 5. B, T.
Petrášová a L. Sovková, která si
sama nacvičila taneční sestavu
se stuhami. Všechny vystupující
sladká odměna neminula.
Nastal čas pro kapelu, která
to pořádně rozjela. V sále se
zpívalo, tancovalo, každá žena
dostala kytičku a koláč s kávou
či čajem. Další možnosti občerstvení zajišťovala místní restaurace. Organizátorem byl
městys Koloveč.
J. Bartáková, foto P. Dolejš

Úklid cyklostezky
Jako každý rok jsme se vydali na cyklostezku
a plnili pytle odpadky, které se povalovaly
v okolí. Je smutné, že někteří lidé neumí odha
zovat odpadky do košů, případně si je odnést
zpět. Ale třeba se někdy dočkáme toho, že bu
dou naše pytle prázdné. A protože na úklid
potřebujeme přece jenom nějakou tu sílu, po
sílili jsme se opečenými vuřty, takže nám šel
úklid pěkně od ruky.
ZŠ Všeruby
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Vrátili se do Dlažova
V pořadí čtvrté setkání rodáků a přátel Miletic se za pěkného jarního počasí uskuteč
nilo v sobotu dne 18. května. Počátek této tradice byl založen v roce 1984, druhé setká
ní se uskutečnilo v roce 1989, třetí v roce 1994.
Letošní setkání bylo zahájeno v kapli sv. Jana Nepomuckého ve 14 hodin mší svatou.
Poté se rodáci prošli po vsi a nedalekém okolí. V 16 hodin přivítal hlavní organizátor
pan Jaroslav Němec 157 rodáků a dalších asi 100 přátel a hostů Miletic. Stručně sezná
mil přítomné s 640ti letou historií obce. Po přivítání zavzpomínali někteří rodáci na po
hnutou historii života v Mileticích a poté byla zahájena volná zábava a tanec, kterou do
provázela Pošumavská muzika. Mnozí rodáci se potkali po dlouhých létech a určitě si
měli co povědět. O občerstvení se vzorně postarali hasiči z Miletic. Záštitu nad celou ak
cí převzala obec Dlažov.
Děkujeme všem příchozím, obětavým hasičům a zvláště pak panu Jaroslavu Němco
vi,. bez kterého by se tato akce nikdy neuskutečnila.
J. Šulc

Rok loučimských sokolů
Výroční valnou hromadu uskutečnila místní TJ Sokol Loučim poslední sobotu v březnu a
hned o týden později se její členové vydali splnit první bod plánu. Na jednání se jich dostavilo
19 z celkového počtu 23, což je velmi pěkná účast. Ve zprávě o uplynulé činnosti si vyslechli
přehled všech akcí. Ty hlavní, jako je například velikonoční pouťové posezení, uspořádání
Dne dětí anebo Štrapáce za loučimským džbánkem u příležitosti podzimní pouti počátkem
září považují sokolové za nepsanou povinnost. Loňský rok byl ve znamení Všesokolského sletu v Praze, kde několik členek bylo součástí skupiny Sokolské župy Šumavské a odkud si přivezly mnoho zážitků ze zahajovacího průvodu i společných cvičení na několika stadionech.
Zástupkyně župy Hana Bernasová ve svém vystoupení na valné hromadě řekla: „Jsem ráda, že
máte tak aktivní tělocvičnou jednotu a musím vám poděkovat nejen za účast na Sletu, ale i za
celkovou činnost.“ V diskusi zavzpomínal sponzor Sokola a místní rodák Jan Křížek na poválečnou dobu a sportovní činnost v šedesátých letech a po dobré večeři si všichni zazpívali
a zatančili při muzice tria Valenta – Boubrle – Vávra.
Další sobotu 6. dubna dopoledne se pak patnáct členů převléklo do pracovního a vyrazilo
do obecního lesa u židovského hřbitova na úklid klestu po těžbě kůrovcem napadených stromů. S uspokojením kvitoval starosta Sokola Josef Šváb: „Tolik lidí na brigádu snad ještě nikdy
nepřišlo a protože jsme prostor u hřbitova zvládli rychle, přesunuli jsme se kousek dál do
prostoru u krmelce na zelené turistické cestě z Libkova na Modlín.“ Spokojený byl také hospodář TJ a revírník Karel Kacerovský: „Podařilo se nám odvést kus práce. Na hromadách se
klest bude rozkládat nějakých 30 let…“
Text a foto Z. Huspek

Společné foto sokolských brigádníků.
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Velikonoční Klobouk
O velikonoční neděli tradičně připravili
Stanětičtí hasiči výšlap na „Klobouk" u Kouta na Šumavě. Trasa byla naplánována tak,
aby se mohly zúčastnit všechny věkové kategorie. Při cestě nechybělo občerstvení,
o které se postaral starosta místního SDH
Václav Šimánek. U ,,Klobouku"si všichni
oživili vznik tohoto místa. Historie praví:
Klobouk u Kouta – nachází se na kopci me
zi vesnicemi Kout na Šumavě a Spáňov. Jed
ná se o gloriet, který nechala vybudovat
Koutská vrchnost v r. 1723 v místech, kde po
dle pověsti ztratil svůj klobouk sám kardinál
Cesarini, když v r. 1431 prchal spolu s křižá
ky po prohrané bitvě před husitskými vojsky.
Klobouk, který byl v minulosti součástí cesty
se stromořadím, vystupuje přímo ze středu
nádvoří Koutského zámečku. Založení glo
rietu je možné vztáhnout k rozsáhlým úpra
vám Koutského zámečku a jeho okolí, které
byly provedeny kolem roku 1824 majitelem
panství Janem Filipem Františkem Josefem
Stadionem. O stavbě Klobouku ani o účelu je
ho založení se místní historické prameny ne
zmiňují. Jednalo se patrně jen o drobnou
stavbu, která měla oživit parkově upravenou
krajinu a dopřát šlechtě odpočinek s pěkným
výhledem na Koutský zámeček a jeho maleb
né okolí. Období romantismu vystřídala prů
myslová revoluce a cesta stíněná stromořa
dím se vytratila, Klobouk však stojí na návrší
osamoceně dál.
Hanka Hoffmannová

Staň se
lékařem

Pět žáků z osmé a deváté třídy ze ZŠ
Mrákov navštívilo GJŠB v Domažlicích.
Program „Staň se lékařem“ byl zaměřen
na oběhovou a dýchací soustavu. Interaktivní formou byly vysvětleny některé principy fungování lidského těla a jejich zobrazování v medicíně. Žáci si zkusili změření EKG, krevního tlaku, vitální kapacity
plic, množství vydechovaného CO2 a svalovou sílu zařízeními Vernier. Na závěr
provedli komentovanou virtuální operaci
srdce.
H. Duffková
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Kabátová schůze v Elitexu
Dne 14. března se konala členská schů
ze MO Svazu tělesně postižených v prosto
rách jídelny Elitexu Kdyně.
I když venku bylo počasí „pod psa“ a v jí
delně díky přerušené havárii také nebylo
žádné teplo, sešel se úctyhodný počet čle
nů, což je důkaz, že senioři nejsou žádné
„citlivky“. Hned na úvod nás pobavila naše
nová předsedkyně paní Božena Adámko
vá slovy: „Srdečně Vás vítám na dnešní ka
bátové schůzi.“
Před hlavním programem poděkovala
paní Anně Váchalové za její dlouholetou a
obětavou činnost v organizaci svazu těles
ně postižených. Dále přivítala hosty Mgr.
S. Cenefelsovou, delegáta pana M. Navráti
la ze Sezimova Ústí, děti z mateřské škol
ky v dělnické ulici a jejich učitelky paní B.
Feitovou a G. Bartoňovou.

Ke dni 14. 3. měla naše organizace 197
členů a dalších 8 žádostí o členství. Lidé
přicházejí, ale bohužel nás i opouštějí a
těm jsme minutou ticha věnovali pietní
vzpomínku. Jsou mezi námi i členové, kte
ří se dožívají úctyhodného věku. Jsou to
naši jubilanti, těm jsme pogratulovali, po

přáli pevné zdraví do dalších let a předali
malou pozornost. Osmdesátiny oslavila
paní R. Proftová, 85 let paní A. Fořtová a
paní J. Kaiserová a 90 let oslavili paní Mar
ta Kubalová a pan Miroslav Svoboda. K na
šemu blahopřání se připojily i děti a všem
nám udělaly radost svým vystoupením.
Dalším bodem programu byla kontrola
usnesení ze schůze ze dne 11. 12. 2018,
kterou přednesla jednatelka paní M. Pis
káčková. Se zprávou revizní komise nás
seznámila předsedkyně RK paní M. Bure
šová a se zprávou o hospodaření paní M.
Piskáčková za omluveného p. Jarábka,
který se bohužel ze zdravotních důvodů
nemohl osobně dostavit.
Předsedkyně paní Adámková nás ve
své zprávě o činnosti místní organizace
seznámila s akcemi, které organizuje na
še organizace a
s
rekondicemi,
které
zajišťuje
okresní výbor Do
mažlice. Členské
schůze se budou
konat jako vždy
2x do roka a výbor
se bude scházet
6x do roka.
Dalšími akcemi
jsou zájezdy: Jed
ná se o prohlídku
zámku
Kozel
s procházkou po
rozsáhlé zámecké
zahradě v květnu a
v září návštěva
zámku Blatná. Zá
jezdy jsou zajíma
vé a bezbariérové.
Novinkou je, že za oba zájezdy členové za
platí pouze vstupy a autobus uhradí naše
organizace, a to díky dobrému hospodáři,
kterým pan Jarábek bezpochyby je, a díky
dotacím, kterými nám přispívají obecní
úřady: Mezholezy, Loučim, Pocinovice, Br
nířov, Nová Ves, Kout na Šumavě, městys

Všeruby, Sušice, Strojírny Kohout a nema
lou částkou přispěl i pan Babiš. Jsme rádi,
že máme možnost touto cestou všem
sponzorům a panu Jarábkovi poděkovat a
vyjádřit jim náš vděk.
Z další nabídkou akcí, které pořádá
okresní organizace STP nás seznámila její
předsedkyně Mgr. S. Cenefelsová. Jedná se
o 4 seniorské odpoledne a 2 rekondiční
pobyty. Bohužel počet možných zájemců o
tyto rekondice je pouze 8 do Františko
vých Lázní a 14 na Podhajskou, ale i tak
děkujeme.
Členové našeho výboru dali hlavy do
hromady a schválili vlastní rekondiční po
byt na příští rok. Předsedkyně paní
Adámková pozvala na naši schůzi pana M.
Navrátila, delegáta hotelu MAS ze Sezimo
va Ústí. Pan Navrátil přivezl pro každého
informační letáček o průběhu rekondice
v jejich hotelu a sám poutavě vyprávěl a
odpovídal na dotazy. Vyprávění nás všech
ny zaujalo a ikdyž se jedná o termín poby
tu v únoru, ještě během schůze se přihlá
silo 36 zájemců.
Předsedkyně dále připomněla, že je stá
le možnost využití bezplatné právní po
radny v Domažlicích, jen je nutné se pře
dem u JUDr. Z. Heřmana telefonicky ob
jednat. Totéž platí o možnosti využívat za
půjčování rehabilitačních a kompenzač
ních pomůcek v půjčovně penzionů v Do
mažlicích. Pro lepší orientaci vytvořila
Mgr. J. Behenská letáčky s kontakty na
JUDr. Heřmana a pana Babického. Upo
zorňují seniory i na další služby v odbor
ném poradentství, sociálně aktivizační
služby atd.
Na závěr předsedkyně vyzvala přítom
né členy, aby i oni přicházeli s návrhy a ná
pady, jak obohatit činnost naší organiza
ce, popřála všem dobrou chuť. Poděkova
la za účast a rozloučila se. Tím naši schůzi
ukončila. My jsme si pochutnali na výbor
ném pohoštění a odcházeli jsme spokoje
ni s průběhem příjemného posezení.
Anna Šandorová

V Pocinovicích stopovali
Třetí květnovou neděli pořádali pocinovští
Sokolové a ochotné maminky stopovačku pro
děti v blízkém lese na námět pohádky Ať žijí
duchové. Děti prošly několika stanovišti, kterými je provázeli trpaslíci, hajný, Dlouhý Janek, prodavačka s Jouzou, tetka Černá kronika
a po lese poletoval duch. U každé pohádkové
bytosti plnily nelehké vědomostní i fyzické
úkoly, např. řezání pilou, stavbu hradu, poznávání stop a zvířat. Na konci putování čekala
bílá paní Leontýnka s rytířem Brtníkem z Brtníku a v lese schovaný poklad. Odměnou pro
každého byly výborné „duchové“ perníčky od
místní paní Venduly. A než se objevily první
kapky deště, stihli si všichni opéct buřty a dát
si limonádu.
Jana Rynešová
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Kdyňská májka
Oslavy příchodu 1. máje jsou nejvíce spojovány se stavěním máje, jakožto
tradičního symbolu jara. Strom se oklestí, špička se vyzdobí fáborky, pentlemi,
mašlemi nebo květinami a většinou se ještě přidává zdobný věnec. Májka se
pak celou noc bedlivě hlídá, aby nedošlo k jejímu podříznutí, protože to je chápáno jako velká ostuda místních hochů, kteří by máj měli hlídat jako svou čest.
Májka se v dnešní době zpravidla vztyčuje na návsi nebo na náměstí, kde probíhají různé doprovodné programy. Stejně tak tomu bylo i letos ve Kdyni – MKS
Modrá hvězda Kdyně spolu s Městem Kdyně připravilo bohatý kulturní program, do kterého se zapojila řada místních šikovných dětí, mládeže, ale i dospělých. Pionýrská skupina Jitřenka připravila pro děti řadu úkolů, soutěží a zajímavých her, kterých se mohly děti spolu s rodiči účastnit v parku u Muzea příhraničí.
Co by to ale bylo za májku bez hudby? Proto si svůj program připravily také
děti ze základní a mateřské školy v Prapořišti, kteří spolu s panem ředitelem Janem Dobiášem zpívaly a hrály pod vlajkou souboru Prapomor. MKS se již
dlouhodobě snaží zapojovat především místní skupiny, umělce i nadšence,
proto Prapomor vystřídala další místní kapela – DÝNĚ ze Kdyně. Na své si tak
přišli milovníci klasického folku a táborových písní, které k májce rozhodně neodmyslitelně patří. Jestliže jste si DÝNI nestihli poslechnout na májce, nemusíte
zoufat, těšit se na ní můžete i na letošním Rýzmberském hradním guláši. V parku u muzea se poslední dubnový den zvesela zpívalo, jedlo a pilo, opékaly se
buřty a vládla dobrá nálada. Zvlášť když na scénu nastoupili kdyňští hasiči, kteří vyzdobenou májku naprosto profesionálně vztyčili k nebi, za což si vysloužili
potlesk ze strany přihlížející veřejnosti. Když se večer nachýlil, park s nadšením
přivítal další kdyňskou kapelu – SVOR. Folk v tu ránu vystřídaly oblíbené moderní písně a park se pozvolna roztančil. Kapela SVOR se poprvé před širším
publikem představila na letošním Plese města Kdyně a od té doby získala řadu
příznivců nejen z řad místních. Nejpilnější hlídači kdyňskou májku střežili až do půlnoci, kdy se brány parku u muzea uzavřely. O to víc nemilé bylo
ranní překvapení, když naše krásná májka ležela skácená k zemi. Ano, zkrátka a dobře jsme ji letos neuhlídali, a to se nám vymstilo – zamčený park za
nás májku neohlídal. Když jsme tuto zprávu oznámili na sociálních sítích, strhla se na hlavu „úspěšných zlodějů“ lavina kritiky a čilá diskuse o tom, zda
se nejedná o vandalství nebo poškození cizí věci. Navíc totiž nedošlo ani ke krádeži špičky nebo věnce, přestože podle tradic slouží tyto předměty jako
cenná trofej, kterou je možné si ve své obci vystavit a pochlubit se úspěšnou krádeží cizí májky. Za organizátory můžeme říci, že jsme podříznutí kdyňské májky vzali všichni do jednoho sportovně – májky jsou od toho, aby se kácely, pokud se nehlídají a my jsme tu naší letos opravdu neuhlídali. Májky
se prostě kácely, kácejí a kácet se dál budou, ostatně taková je tradice. Ve městech možná hřešíme na to, že se tyto tradice týkají spíše vesnic, letos se
ale ukázalo, že tomu tak není. Proto si májku příští rok dobře ohlídáme.
Město Kdyně a MKS Modrá hvězda Kdyně

Světlušky v Nové Vsi?

Setkání pamětníků po padesáté prvé

Spousta světlušek v Nové Vsi? Ne… to jsme se jen již po několikáté sešli u kapličky na návsi, abychom si nejdříve zapálili oheň, opekli buřtíky a pobavili se. Když nás začala obklopovat tma, bylo na čase zapálit svíčky v lampionech a
vyrazit na cestu. A protože se dětí nesešlo moc, vypomohli
i dospělí, kteří se bez váhání také chopili lampionu a provedli děti celou Vsí.
Šárka Kraftová, foto: Michaela Šmejkalová

Ve zcela zaplněném sále Muzea příhraničí ve Kdyni se 22. května odpoledne
sešlo pro velký zájem opět mnoho pamětníků. Jejich setkání bylo v pořadí padesáté první. Na úvod proběhlo promítání krátkého filmu o osvobození našeho města americkou armádou v květnu 1945. Film byl doplněn komentářem
pana Ing. Karla Fialy. Následně účastníci sledovali staré záběry našeho města a
okolí, o kterých debatovali s panem Rudou Šlajerem. Srazu se zúčastnil i bývalý dlouholetý starosta pan Jan Löffelmann, který debatu doplňoval. Že se toto
setkání vydařilo, dosvědčil velký potlesk účastníků.
Rudolf Šlajer a Ing. Karel Fiala
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Přemílání starých bab na mladá
děvčata v kolovečském mlýnu
PROGRAM – SOBOTA 17. SRPNA 2019

PŘÍRODNÍ AREÁL STARÉ
CIHELNY V KOLOVČI
10.00–11.00 h –
11.00–12.00 h –
12.00–13.00 h –
13.00–15.00 h –
15.00–16.00 h –
16.00–17.00 h –
18.00–19.00 h –
19.00–20.30 h –
21.00–01.00 h –

„LUČNÍ HITY“- animační písničkový program
pro děti se soutěžemi
„MRÁČEK“ – vystoupení dětského chodského
souboru
„FILMOVÉ STŘÍPKY“- hudební pořad složený
z písniček stříbrného plátna
„PŘEMÍLÁNÍ STARÝCH BAB NA MLADÁ DĚVČATA
V KOLOVEČSKÉM MLÝNU“ – lidová taškařice
HÁJENKA – dechový koncert
projížďka kolovečského mlýna a mletí starých bab
v městysi Koloveč
MALEVIL BAND Vladimíra Waldy Nerušila – koncert
písní Waldemara Matušky
LORD – taneční zábava
UKRADENÝ VJECY – taneční zábava

DOPROVODNÝ PROGRAM – hlavní program budou po celý den doprovázet pouťové atrakce, mobilní lanový park, skákací nafukovací
hrad pro děti, výstava drobného zvířectva, prohlídky muzea techniky
a řemesel a večerní laserová show.

O vztahu J. Š. Baara ke Kdyni
Kněz Jindřich Šimon Baar (*7. 2. 1869 –
+ 24.10.1925), rodák z Klenčí pod Čerchovem,
byl od dětství velice bystrý a vnímavý. Rád naslouchal vyprávění starších na hyjtách nebo
přástkách. Při nich často slýchával o našem městě Kdyni. Klenečtí k nám chodili prodávat a nakupovat dobytek na páteční dobytčí trhy. Do
Kdyně přicházeli i sedláci ze širokého okolí a
z Bavor. Baar jako chlapec a později i jako student chodíval s otcem na trhy ve Kdyni. Poprvé
asi v osmi letech. Tehdy se mu nejvíce líbil kamenný lev s korunou, sedící na vstupní bráně do
přádelny. Jeho kdyňští vrstevníci mu našeptávali, že prý ten kamenný lev jednou za rok o půlnoci oživne, seskočí z brány, majestátně kráčí
k blízké kašně na náměstí, vyskočí na její obrubu, pořádně se z ní napije a zas klidně vyleze na
svoje královské místo. Tehdy to bylo z Klenčí do
Kdyně pěšky téměř pět hodin chůze.
Později, jako student domažlického gymnázia, přicházíval Baar do Kdyně a navštěvoval zde
své spolužáky: Václava Heindla, syna hostinského a řezníka na náměstí a Karla Bartovského, syna provazníka v Šumavského ul. (dnes Klatovská) u „Kozího rynku“ čp. 165. Jako starší student procestoval celé Chodsko od Újezda až po
Pocinovice. Se svým kamarádem Bartovským
prošel celé okolí Kdyně, Rýzmberk, Herštejn a
vrchy kolem nich. Na gymnáziu začali oba psát
české verše. Patřili mezi zakladatele studentské-

ho časopisu „První vzlety“. Karel Bartovský do
něj přispíval pod pseudonymem Karel Všehrd.
Po složení maturity v r. 1888 nastoupili oba do
pražského semináře. Baar a Bartovský byli vysvěceni 17. čevence 1892. Svou první mši sv.
sloužil Bartovský v Praze. Když se v srpnu 1918
jednalo o založení Jednoty československého
katolického duchovenstva, byl na schůzi všech
čtyř diecézí v Čechách také pozván. Zemřel
v květnu 1940 jako citovský penzionovaný farář
ve Kdyni.
Ve Kdyni působil děkan Václav Tůma od r.
1887 až do r. 1904, kdy zemřel ve věku 62 let. Jako kaplan učil v Klenčí ve škole náboženství malého Jindřicha Baara.
Jako student znal Baar dobře kdyňského povozníka Funka (z dnešní Komenského ul.), který
jezdil obchodníkům do Domažlic pro zboží. Studentům tam vozil peřiny, prádlo i buchty od rodičů z domova. O Kdyni věděl, že v Zabranské ul.
(dnešní Masarykova) čp. 211 má dům lékárník
Josef Myška, který byl v čele prvního okresního
zastupitelstva. To se ve Kdyni ustavilo r. 1865 a
byl několik let purkmistrem. Baar se také zmiňuje o hostinském „U černého orla“ ve Kdyni na
náměstí čp. 24 Janu Ublakrem. V tomto domě
byla pošta, která jezdila z Klenčí do Klatov. Koně
i vozy se střídali právě u Ublakrů. Po baráku se
zde říkalo „U Bolfíčků“. V tomto hostinci se také
odehrál příběh rytíře Maxe Obentrauta, který se

zde za tajemných okolností dne 12. října 1795
narodil koutské hraběnce. V dospělosti byl povýšen do rytířského stavu, jmenován guberniálním sekretářem v Praze a následně krajským
prezidentem v Plzni.
Dalším kdyňským občanem, kterého Baar
poznal, byl řídící učitel kdyňské obecné školy ve
výslužbě Jan Housar (+1925). Jeho předchůdcem byl učitel Jiří Hofmann, který se stal později
řídícím učitelem a pozdvihl zájem školy i města
o zpěv a hudbu. V r. 1880 odešel do výslužby.
Později se zasloužil o založení Měšťanské besedy ve Kdyni. Mezi další spisovatelovy vztahy
k našemu městu patří seznámení s JUDr. Jaroslavem Štěpánkem (rodák z Pelhřimova), advokátem ve Kdyni, a jeho chotí Hanou (pocházející
z Maškova mlýna), spisovatelkou. V této rodině
se scházelo mnoho osobností z kulturního a
společenského života. Baar zaznamenal své poznatky o našem městě ve svých knihách
„Osmačtyřicátníci“ a „Lůsy“.
O Kdyni a Chodsku psal také Emil Tšída. Své
články uveřejňoval v časopise „Plzeňsko“, okresního sboru ve Kdyni, který v r. 1922 založil, řídil
a vydával právě JUDr. Jaroslav Štěpánek, který se
také stal po smrti Baara vykonavatelem jeho poslední vůle. Baarův pohřeb vedl kdyňský děkan
a vikář Josef Kavale. Po smrti Baara vznikla myšlenka založení Baarovy společnosti a vybudování jeho pomníku na Výhledech.
Rudolf Šlajer
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Africká
hudba ve
Všerubech
Hudbu, tanec i poučení jsme zažili, když
k nám letos vůbec poprvé zavítali dva členové
skupiny Tamtam Afrika. Vedle zajímavých informací a obrázků o životě v Africe a konkrétně
v Kongu, o velikých rozdílech mezi životem ve
městě a na vesnici a o tom, že děti jsou šťastné,
když mohou chodit o školy (dokonce i v sobotu), jsme si také za doprovodu bubnů vesele zatančili a dobře se při tom pobavili. Kdo chtěl,
mohl si vyzkoušet bubnování a byli jsme překvapeni, že i jeden buben stačí na vytvoření
skvělé atmosféry. Všichni jsme byli nadšeni
a věříme, že se opět setkáme.
ZŠ Všeruby

Spolek dobré pohody

1. května pořádal Spolek Dobré Pohody Všeruby prvomájovou vycházku s opékáním špekáčků. Přes nepřízeň počasí jsme byli v hojném počtu. Růžena Václavovičová

Ve Starci se baví od bálu až po májku
Ve Starci se pořád něco děje a rádi se o to podělíme se
čtenáři zpravodaje. Letošní Hasičský bál byl ojedinělý díky
výpadku elektrického proudu. Jak popsala na Facebooku
paní Jarča: " Tak tohle byla jizda. Hasičský bál Starec. Hodinu po začátku bez proudu, což absolutně nikomu nevadilo, ani hudbě ne a jelo se dál. A to vskutku do ranního kuropění. Půlnoc odtroubil ponocný a my přišli domů za kohoutiho kokrhání. Díky, starečtí hasiči, umíte to. Díky Horalko, jste prostě parťáci." Tolik citát paní Jarči.
A přiblížil se čas Velikonoc. Děti, jako každý rok, nahradily zvony a ráčnovaly jako o život. Vedení zajistil Radek,
Terča a Eva. V sobotu si rozdělily vajíčka, dobrůtky a peníze a užily si krásný den. Pondělí se neslo tradičním šupáním. Chlapi i malí hošíci vyrazili vyšupat dívky a paní, aby
byly celý rok zdravé a svěží. Odpoledne se ještě stihli vydat
v celkem početné tlupě na 1. velikonoční vycházku.
Je tu 1. máj. Hasiči, mladá děvčata, pánové a dámy, všichni
připravovali májku. Poté opekli buřtíky, občerstvili se a řádně až do rána hlídali, aby májku někdo neporazil a neukradl.
A jsou tu i další akce: dětský den a pouťová zábava. Prostě, ve Starci se pořád něco děje.
Helena Perlovská
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Kulturní servis
ČERVEN
v 15. 6. Hluboká, pouťová zábava od 20:00
hodin, kapela Relax na místním koupališti
v 15. 6. Brnířov, lanopřetasil (R. Čejka)
v 16. 6. Kout na Šumavě, dětský den, začátek ve 14:00 hodin, Na střelnici
v 16. 6. Mrákov, koncert mrákovských harmonikářů, v areálu TJ Sokol od 14:30 hodin, vstup zdarma, (obec Mrákov)
v 18. 6. Kdyně, koncert učitelů ZUŠ
(ZUŠ, Sokolovna)
v 22. 6. Zahořany, „Haima cup“, fotbalové
hřiště Zahořany
v 22. 6. Kdyně, 34. Rýzmberský hradní Guláš, od 14:00 hodin, zahrají: Dýně, František Nedvěd a TieBreak, Ginevra, COP, Vladimír Merta, Spirituál Kvintet, Spolektiv
(MKS)

v 29. 6. Koloveč, tradiční rybářské závody
na rybníku „U Holce” v Kolovči, zápis
v 5:30 – 6:00 hodin, start v 6:00 hodin

v 6. 7. Mrákov, koncert kapely Sedmihorka,
v areálu TJ Sokol od 17:00 hodin, vstup
zdarma, pořádá ČZS Starý Klíčov

v 29. 6. Hluboká, volejbalový turnaj smíšených družstev, turnaj na koupališti

v 13. 7. Kdyně, Císařské slavnosti, park muzea Příhraničí (město Kdyně a MKS)

v 29. 6. Prapořiště, pouťová zábava, hudba
Míla Šobr, v sále sokolovny, od 21:00 hodin, TJ Sokol Prapořiště

v 13. 7. Libkov, couvání traktorů s vlekem
okolo návsi spojené s výstavou veteránů,
od 17:00 hodin

v 30. 6. Kdyně, oslava 25 let spolupráce
Kdyně – Všeruby – Eschlkam, spojená
s putováním po svatojakubské cestě ze
Všerub do Kdyně, kde se v kostele sv. Mikuláše uskuteční česko-německá mše svatá.
Na kdyňském náměstí pak proběhne oslava za doprovodu české i německé kapely.
Občerstvení zajištěno. Informace na webových stránkách města Kdyně.

v 14. 7.  16. 7. Kdyně, Kinematograf bratří
Čadíků, park Muzea příhraničí.

ČERVENEC

SRPEN
v 3. 8. Koloveč, Kolovečský pivní trojboj
s kulturním programem od 14:00 hodin
v areálu u vodní nádrže v Holci
v 17. 8. Koloveč, přemílání starých bab na
mladá děvčata v Kolovečském mlýně, od
13:00 hodin ve Staré cihelně
v 18. 8. Koloveč – kolovečská pouť

Zdařilé setkání
v Mrákově
Obec Mrákov a Sbor pro občanské záležitosti v Mrákově
uspořádaly v sobotu 4. května velmi zdařilé setkání seniorů.
Tato akce se konala v sále kulturního domu ve Starém Klíčově a na setkání seniorů byly pozvané ženy narozené v roce
1957 a starší a muži narození v roce 1955 a starší. Účast byla
vysoká, sešlo se 132 seniorů.
Setkání zahájil pan Josef Janeček, starosta obce, který přítomné krátce seznámil s děním v obci. Pro seniory byl připraven kulturní program a občerstvení. Nejdříve vystoupení
předvedly děti ze ZŠ Mrákov a potom vystoupily děti Chodského souboru Mráček. Hrála místní kapela Taky taky pod
vedením Marka Budky. Jsme rádi, že se líbilo a senioři se mohou těšit na další setkání v roce 2020.
H. Duffková

Vítání nových jedenácti Všerubáčků

V pátek 26. dubna bylo přivítáno 11 nejmladších občánků městyse Všeruby. O slavnostní zahájení se jako vždy postarali žáci ze ZŠ Všeruby. Po pro
slovu pana starosty přistoupili rodiče k podpisu slavnostního slibu do kroniky. Maminky obdržely kytičku a vítaní občánkové dárkový poukaz a dět
skou knihu. Oficiální část vystřídalo závěrem obvyklé focení u kolébky.
Václav Bernard
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Kdyňsko kolem máje

Jarní velikonoční výstava v kulturním domě v Kolovči tradičně i prodej
ní. Mimo pěkných a nápaditých prací dětí ze ZŠ a roztomilých z MŠ Ko
loveč, zde bylo k vidění množství různých dekoračních předmětů. Orga
nizátorem výstavy byla knihovna městyse Koloveč a na starost vše měla
paní knihovnice Jana Brichcínová.
(KB, PD)

Jarní procházce v Nové Vsi tentokrát nepřálo počasí. První kroky vedly na
kdyňské nádraží, když ani ne pár kroků za Vsí začala průtrž, která nás
doprovázela prakticky celou cestu. Vlak některé z nás dovezl do Kouta na
Šumavě, odkud pokračovali do Spáňova, někteří se svezli až na konečnou.
I přesto se několik nadšenců nenechalo odradit a prošlo si celou trasu
pěšky. Veselá nálada nás ale neopustila ani ve Spáňovské hospůdce, kde
jsme při dobré večeři poseděli.
(šk, mš)

Dětský den v Hluboké pořádala TJ Hluboká. V programu byli policejní psi,
jízda na koních, malování na obličej i ukázka parkouru od skupiny Freelan
ce People z Klatov. Odpoledne se povedlo, děti dostaly dárečky a všichni byli
moc spokojení.
(sh)
Slunečné nedělní odpoledne se to na koupališti v Pocinovicích hemžilo
dětmi. Zdejší základní škola, Sokol, obecní úřad a hasiči pořádali tradič
ní dětský den s mnoha zajímavými atrakcemi, kde kromě sportovních dis
ciplín nechyběla ani ukázka práce s koněm, střelba ze vzduchovky nebo
projížďka na koních. Dokonce sem zavítala i Policie ČR a hasiči připravili
oblíbenou pěnovou „koupel“.
(JR)

V neděli dne 12. května 2019 proběhlo v zasedací místnosti OÚ v Mrákově
vítání občánků. Celkem bylo pozváno 6 malých občánků, ale z důvodu ne
moci dva nedorazili. Nové občánky přivítali starosta obce a členky SPOZ.
Program zpestřily svým vystoupením děti ze ZŠ Mrákov.
H. Duffková

V pondělí 20. května proběhla přednáška na téma Akce „KÁMEN“, FALEŠ
NÉ HRANICE s Václavou Jandečkovou. Ta současně představila výstavu
FALEŠNÉ HRANICE, Akce „KÁMEN“, Oběti a strůjci nejutajovanějších zlo
činů StB 194851, která je od 13. května do 6. června k vidění v prosto
rách ÚM Všeruby.
Václav Bernard

