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Kdyňsko s Lípou svobody

27. října ve Starci slavili sté výročí vzniku Československé republiky. Sbor
dobrovolných hasičů za přítomnosti občanů vysadil na návsi Lípu svobody.
Poté si mohli všichni posedět v hospůdce, kde pro ně byly připraveny nápoje
i pečené selátko.
Za SDH Starec Jiří Hruška, foto Luboš Mochan

Kdyňská drakiáda.

Vánoční strom rozsvítili také v Černíkově. Přítomné přivítal starosta obce
Jan Hladík. Zároveň poděkoval dětem, které pod vedením knihovnice Ale
ny Najnarové a Miloslavy Jílkové, ředitelky mateřské školy v. v., zazpívaly
několik vánočních písní. K příjemné atmosféře přispělo vystoupení kla
tovského souboru Musica imperfecta.
Vlastimil Hálek

Sázení LÍPY REPUBLIKY se uskutečnilo v Chodské Lhotě 27. října. I v de
štivém počasí se účastnilo přes 80 obyvatel Chodské Lhoty. Lípa je zasa
zena v zahradě u obecního úřadu. Sázení organizovala obec a místní
organizace Českého zahrádkářského svazu.
M. Jäger, starosta

Pavla Hrubá
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Všeruby bez omezení
Rok trvající rekonstrukce průtahu ve
doucí městysem Všeruby je u konce.
Investice za téměř 52 mil. Kč je na
první pohled patrná a díky ní získal
městys zcela novou tvář. Kompaktní,
funkční a moderně vyhlížející stavba
slouží zároveň jako důstojný vstup do
České republiky. K slavnostnímu uvede
ní do provozu doj
de 12. 12. 2018
v 11:00 hod.
Šlo o společnou
akci SÚS PK a měs
tyse Všeruby. Pl
zeňský kraj pro
střednictvím SÚS
PK investoval do dí
la 33 mil. Kč a měs
tys Všeruby bezmá
la 19 mil. Kč. Na
vzdory komplika
cím s podložím se
podařilo
odvést
kvalitní práci při
dodržení termínu
dokončení.
Velký dík patří
zhotoviteli Společ
nosti II/184 Všeru
by (Eurovia CS, a.s. a COLAS CZ, a.s.),
PhDr. Monice Klimentové, LL.M., MBA,
vedoucí přípravy a realizace staveb SÚS
PK, technickému dozoru stavby Liboru
Boulovi IPK, s. r. o., projektantovi Ing.
Pavlu Markovi Woring, s. r. o., oběma
stavbyvedoucím pánům Luboši Hoch
mannovi a Filipu Ticháčkovi a všem

ostatním, kteří se podíleli na realizaci
stavby.
Dne 1. prosince 2018 končí dopravní
omezení spojená s realizací stavby, což
vítají především motoristé. Místní a oby
vatelé žijící podél komunikace II/184 se
ovšem obávají návratu transitní kamio
nové dopravy do našich obcí.
„Do našich obcí
kamiony nepatří.
Mám v úmyslu spo
lečně s partner
ským městysem
Eschlkam a měs
tem Kdyně oživit
naše snahy o vytěs
nění transitní ka
mionové dopravy
z našich obcí. Cí
lem je prosadit zá
kaz vjezdu transit
ní dopravy na ko
munikaci II/184,
byť by mělo jít
o zkušební dobu,
během které by byl
vyhodnocen dopad
na okolní města a
obce. Od jara pří
štího roku se nám a obcím podél II/184
opět nepatrně uleví. Příští rok se spustí
dlouho plánovaná rekonstrukce mostu
v Eschlkamu (SRN), čímž dojde k omeze
ní dopravy do 7,5 t. Přesné informace
o trvání a omezení ještě nemám,“ dodává
k problematice transitní kamionové do
pravy Václav Bernard.
(městys Všeruby)

Vítězové v karate jsou ze Kdyně
Členové Karate Klubu Kdyně Štěpán Hirschau a Krisian
Yordanov dosáhli velkého
úspěchu, stali se vítězi Krajské ligy mládeže. Liga má čtyři kola, kde se soutěží ve dvou
disciplínách kata (sestavy) a
kumite (volný zápas). Z obou
disciplín se sbírají body do
celkového pořadí, poslední finálové kolo se konalo začátkem října v Plzni. Štěpán v kategorii starších žáků vybojoval celkem 6 zlatých a jednu
stříbrnou medaili, to se v historii turnaje žádnému závodníkovi ještě nepodařilo. Krisian v kategorii mladších žáků
získal 5 zlatých a dvě bronzo-

Nominovaný Štěpán Hirschau na
Mistrovství ČR.

vé medaile, což je také velký úspěch.
Svou výbornou formu
Hirschau potvrdil také
v neděli 11. listopadu na
turnaji Narama Seito
v Plzni. Zde získal titul absolutního vítěze kategorie,
když obě disciplíny kata
i kumite vyhrál.
Svými výkony se Štěpán
za Plzeňský kraj nominoval na Mistrovství ČR mládeže, které se koná 9. prosince v Jindřichově Hradci.
Za celý tým přeji Štěpánovi mnoho úspěchů a co
nejlepší umístění.
Zdeněk Kubalík, trenér
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O pohár v Nové Vsi
V Nové Vsi proběhla 6. října hasičská
soutěž O pohár starosty SDH. Přijelo 17
družstev, z toho 5 družstev žen. Z takové
účasti jsme vždycky nadšeni, i když s přípravou a průběhem máme plné ruce práce. Soutěže se zúčastnili hasiči ze Štítar,
Mračnic, Vidic, Oplota, Hadravy. Nejvíce
soutěžících družstev měla Hluboká. Tato
jedna z posledních soutěží v hasičském roce je v Nové Vsi brána jako rozloučení s rokem, a „sranda mač“. Přijedou ti, kdo mají
rádi hasičské soutěžení, při kterém se nemusí striktně dodržet pravidla. Děkuji
všem, kdo se na realizaci soutěže podíleli,
a přimlouvám se, aby se v takové krásné
soutěži pokračovalo i nadále, protože kolektivní sport přináší spousty krásných zážitků a nových přátelství.
D.S.

Zaměstnání
Malá, německočeská firma podnika
jící v oborech doprava a nemovitosti
hledá pro svoji pobočku ve Kdyni:
l ASISTENTKU JEDNATELE
 možnost částečného úvazku
 požadujeme dobrou znalost ně
meckého jazyka, práci s počíta
čem, flexibilitu a samostatnost
l 2 KANCELÁŘSKÉ PRACOVNICE
 možnost částečného úvazku ne
bo také práce z domova
 požadavky: částečná znalost ně
meckého jazyka (případně ruské
ho j.), dobrou znalost práce s počí
tačem
l ÚČETNÍ, DAŇOVÉHO PORADCE
(PORADKYNI)
 možnost částečného úvazku ne
bo práce z domova
l POMOCNOU SÍLU PRO ÚKLID KANCELÁŘE A BYTU JEDNATELE
 částečný úvazek (cca 6–8 h týdně)
 požadujeme částečnou znalost
německého jazyka
Nabízíme velmi dobré platové pod
mínky a dlouhodobou spolupráci.
Žádost o místo s životopisem, tele
fonním číslem a fotkou posílejte na
email: timmoservice@seznam.cz
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Senát ve víru letošních změn
Po Petru Smutném, Jiřině Rippelové a
Janu Látkovi jsem se stal čtvrtým senáto
rem volebního obvodu, který začíná na
Holýšovsku a končí v nejjižnějších šu
mavských obcích. Tento senátorský ob
vod byl vždy proslulý
mimořádně těsnými
výsledky voleb. I v le
tošním roce byl např.
v prvním kolem od
stup prvního a dru
hého v pořadí pou
hých šest hlasů. Mu
sím říci, že jsem s vět
ším napětím prožíval
až druhé kolo. Pro
hrát ve druhém kole
je totiž hodně mrzu
té. V našem senátním
obvodu se také stalo
poprvé, kdy předsta
vitel jasně vydefino
vané politické pravi
ce byl zvolen senáto
rem. Těší mi samozřejmě získané hlasy
na Kdyňsku, ale také třeba v Holýšově,
Klatovech nebo v Sušici. Vyhrál jsem
i v Poběžovicích nebo Bělé, tedy městech,
kde asi spíše voliči ocenili mou dlouhole
tou veřejnou činnost či pomoc při řešení
jejich městských projektů. Ten úspěch
zavazuje a motivuje k další činnosti ve
prospěch obcí a občanů, kteří zde bydlí.
Patříme k venkovským, plošně k nej
větším senátním obvodům. Na rozdíl od
jiných venkovských obvodů se jedná
o území s přirozenými sídelními vazba
mi. Klatovy, Sušice a Domažlice tvoří při
rozená centra. Vedle nich jsou zde další
profilovaná města pětitisícového typu.
V nich se za posledních dvacet let mnoho
změnilo. Hlásí se o svou pozici a obhajují
zájmy svých mikroregionů.
Jde o senátní obvod, kde se tradičně
spolupracuje na komunální úrovni. Exis
tují zde dobrovolné svazky obcí a místní
akční skupiny Pošumaví nebo Český les.
Velmi dobrá spolupráce existuje ve spo
lečném prosazování turistických příleži
tostí.
Je to ale zároveň obvod s mnoha malý
mi obcemi, pro něž hlavním cílem je za
jistit alespoň relativní dostupnost pošty,
prodejen a základních služeb. Řeší
mnohdy zcela jiné problémy než v Plzni
nebo příměstských aglomeracích. Zde
není až takový problém s kapacitami vol
ných míst ve školách, ale naopak spíše
s počtem dětí. Vím, že starostové dělají

mnoho proto, aby se rozdrobená sídelní
struktura pro jejich obce nestala osud
nou. Z tohoto pohledu jsou pro ně příle
žitostí dobrovolné svazky obcí, což ale
předpokládá, že se do nich zapojí i větší
města. Bez toho nelze
dosáhnout úspěchu.
Mám radost, že zej
ména Klatovy se v po
slední době viditelně
vyvíjí. Nejde jen o pra
covní příležitosti, do
stupnost zajímavých
nákupních možností,
ale i jasnou kulturní
profilaci. Zcela promě
něné katakomby, nová
expozice skla, oprave
né parky, jezuitský
klášter činí z tohoto
města potenciální dru
hé kulturní centrum
v Plzeňském kraji.
Je zajímavé, že zruše
ní okresního úřadu Klatovům neubralo
nic na důležitosti. Venkovské regiony to
nemají jednoduché. Potřebují daleko
větší podporu než velká centra. Senátor
v těchto velkých městech mnohdy bývá
zároveň primátorem a svou senátorskou
pozici spíše využívá k dostupnějšímu
kontaktu na vrcholovou politiku.
V mém senátorském obvodě musí být
senátor obhájcem řady obcí, jejich snah
o zajištění životního komfortu občanů a
dostupnosti služeb. Pokud se to nepove

de, tak se stále více lidí bude stěhovat do
přeplněných center a stát začne řešit dů
sledky tohoto pohybu lidí.
V Senátu jsem se stal zkráceně řečeno
předsedou hospodářského výboru, což
mi také umožňuje výrazněji mnohé věci
řešit. Mé první zkušenosti ze senátu jsou
pozitivní. Až na nepříjemný výron v kot
níku, který jsem si způsobil svou neopa
trností při zdolávání historických scho
dů. Na rozdíl od sněmovny jsou senátoři
ochotni více naslouchat projevům svých
kolegů. Ve sněmovně totiž sám téměř ani
neslyšíte, co se přes mikrofon povídá. Vě
řím, že nové vedení v čele s Jaroslavem
Kuberou se bude snažit dokázat, že senát
je důležitý v mnoha ohledech. Stále více
se ukazuje, že bez této ústavní pojistky
by si vláda se svou většinou v poslanecké
sněmovně mohla dělat, co chce, včetně
účelových změn ústavních či volebních
zákonů.
Ing. Vladislav Vilímec, senátor
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Sto let republiky v Mrákově
Obec Mrákov oslavila
v neděli 21. října výročí
100 let založení repub
liky. Oslavy začaly ve 14
hodin mší svatou v kos
tele sv. Vavřince v Mrá
kově. Zúčastnila se ši
roká veřejnost a krojo
vané složky obce, zej
ména pak členové Spol
ku přátel dolního
Chodska, hasiči všech
sborů, tj. SDH Mrákov,
SDH Starý Klíčov a SDH
Nový Klíčov a myslivci
z mysliveckého sdruže
ní Lišák Mrákov. Poté
se účastníci oslav vyda
li v průvodu k Pomníku padlých vojáků I.
světové války. V čele byly neseny slavnost
ní prapory a vyhrávala dechová hudba Ho
ralka. Po zaznění české hymny následoval
projev starosty obce pana Josefa Janečka,

Ve Všerubech
je defibrilátor
Díky významné pomoci Nadace ČEZ
obdržela JSDHO Všeruby nový defibrilá
tor Lifepak 1000.
Byl pořízen z příspěvku Nadace ČEZ,
z grantového programu „Podpora regio
nů 2018“. Následně byl celý projekt za
řazen do aplikace „Pomáhej pohybem“,
v této aplikaci se ale projekt dlouho ne
zdržel. Díky přispěvatelům byl bodový
cíl dosažen za necelé tři dny. Finanční
částka od nadace ČEZ činila 56 034 Kč,
částkou 5 000 Kč přispěla firma Praves a
10 000 Kč doplatil městys Všeruby ze
svého rozpočtu. Z celkové částky byl po
řízen defibrilátor Lifepak 1000 se zob
razením EKG a sada dětských elektrod.
V současné době se jednotka městyse
Všeruby zaškoluje do programu First
Responder, ve kterém bude následně
moci vyjíždět na žádost ZZS k poskyto
vání první pomoci. Přístroj je umístěn
v rok starém vozidle CAS 20 na podvo
zku Scania, kterou v březnu roku 2017
dodala firma WISS Czech.
Děkuji nejen Nadaci ČEZ za výraznou
finanční podporu ale i firmě PRAVES
s.r.o. a městysu Všeruby. Velké díky patří
i vám, kteří jste svým pohybem přispěli
na tento projekt.
Jiří Beran, velitel JSDHO Všeruby

poté měl krátký proslov mrákovský farář
Przemyśl Ciupak. Obec využila slavnostní
chvíle k odhalení zrestaurované pamětní
desky Boženě Němcové. Ta je nově umístě
na na prostranství pod kostelem, které by

lo nově vydlážděno a osazeno
lavičkami. Vzhledem k tomu, že
nyní probíhá výměna střešní
krytiny na kostele, který je
proto pod lešením, travnaté
plochy budou osety až po do
končení stavebních prací.
Krátce také promluvil pan Jo
sef Nejdl o působení Boženy
Němcové v Mrákově. Květinu
k nové desce položily i členky
Mrákovského souboru. Součás
tí oslav byl den otevřených dve
ří v domě č. p. 3, nazývaném
„u Bílků“. Před ním byl umístěn
panel s historickými fotogra
fiemi a novinovými články
z doby vzniku nové Českoslo
venské republiky a z období aktivního pů
sobení sester Bílkových v Mrákově. Počasí
celému programu přálo, a tak si všichni
zúčastnění oslavy dokonale užili.
H. Duffková, obec Mrákov

Z Nové Vsi za hasiči na Podzámčí
Letošní podzimní procházka byla spojená
s přátelskou návštěvou hasičů na Podzámčí. Z Nové Vsi jsme vyšli po obědě. Cestu jsme volili kolem
kraje lesa zadem do Brnířova, potom
přes kdyňské náměstí a ulicí Škarmanskou k chatové oblasti. Odpoledne bylo
dusno, a tak jsme uvítali trochu lesního
stínu přes les Škarman.
Do podzámecké hasičské klubovny
jsme dorazili pozdě odpoledne. Studené
pivo a výborný guláš byla odměna za fyzický výkon. Na oplátku naši muzikanti

vytáhli kytary a harmoniku, a tak jsme v přátelském posezení vydrželi až do večera. Doufáme, že
naše setkání nebude posledním.
(DS)
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Slavnostní sázení lípy v Kolovči
V pátek 26. října se ve 13:00 hodin seřadil před kul
turním domem slavnostní průvod zástupců městyse
Koloveč a hasičů, dětí z MŠ a ZŠ, doprovodné kapely a
veřejnosti. Směr byl jasný, a to na místo proti poště,
kde již čekalo množství diváků a částečně v zemi při
pravený budoucí památný strom.
Slavnost začala českou hymnou a projevem pana
starosty Václava Pergla, který připomněl události 28.
října 1918, kdy se rozpadlo Rakouskouherské moc
nářství a umožnilo vznik svobodného Českosloven
ského státu a jeho zakladatele a prvního prezidenta T.
G. Masaryka. Vybídl k uctění památky padlých v 1. sv.
válce. Dále stručně charakterizoval historický stoletý,
střídavě těžký i radostný, vývoj našeho státu až do sou
časnosti. Řekl, že si máme vážit našeho sebevědomé
ho, svobodného a samostatného státu, který se řadí
mezi vyspělé evropské země a nezapomínat na to, že
jsme vázáni odkazem našich předků. Snažit se my
i náš stát a naše městečko Koloveč rozvíjet a vychová
vat děti ke svobodě, demokracii, vlastenectví a národ
ní hrdosti. Poté se připravily děti ze základní a mateř
ské školy a vystoupily se svým programem písniček
a básniček.
Pak nastala slavnostní příležitost vysazení národního stromu, Lípy Československé republiky, který nám i budoucím bude připo
mínat, kdo jsme a kam patříme. Jako první se ujal lopaty pan starosta a po něm se s vervou pustily do sázení děti se svými lopat
kami, což se jim velmi líbilo. Závěr patřil kapele, která doprovodila účastníky zpět ke kulturnímu domu.
O dopravní bezpečnost se postarali hasiči.
Jana Bartáková, foto Petr Dolejš

Lípu svobody zasadili na Modlíně
Také v obci s počtem cca 50 obyvatel
vzpomněli 100. výročí založení Českoslo
venska a v prostoru bývalé Bártovny na
Modlíně zasadili v sobotu odpoledne pa
mátnou lípu. Iniciátorkou byla Renata
Mrázová z nedaleké usedlosti. V mírně deštivém odpoledni přišlo 20 obyvatel, pro které si připravila krátké povídání o významu
slova svoboda v pojetí státně demokratic-

kém, biblickém, Izraelském i křesťanském.
Václav Mráz senior pak přítomným krátce
přiblížil místo, na kterém se nacházejí. „Akci,
kterou zaštítila také nadace Partnerství, která poskytla strom zdarma, jsem uspořádala
pro Smržovické a tak trochu i pro Křesťanský
sbor Domažlice,“ řekla Mrázová po ukončení
sázení, o něž se odborně postaral majitel zahradnictví Karel Kuneš. Víc než dvoumetrový

A v Mezholezích

Zleva Pavel Mráz, jeho žena Renata, Karel Kuneš
a jeho syn.

strom i s kořenovým balem dopravili Jan Jalovec a Stanislav Jelínek a bude už jen na místních, jestli se bude zelenat a růst tak, aby
připomínal tento slavný den.
Zdeněk Huspek

V neděli 28. října jsme se v Mezholezích připojili k oslavám 100. výročí založení republiky. Zasa
dili jsme památeční lípu a poté poseděli při dechové hudbě Veselá 6.
Jaroslava Perglová.
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Strašili na lhotské návsi

Víte, že...

Parta kamarádů v čele
s Gabrielou Wiesnero
vou uspořádala pro dě
ti v Chodské Lhotě prv
ní listopadovou sobotu
zábavné odpoledne
v sokolovně. Program
plný soutěží, dobrého
jídla a krásných dáreč

l Hasiči vyzkoušeli funkčnost hyd

rantů? O první říjnové neděli se lou
čimští dobrovolní hasiči věnovali pře
zkoušení všech hydrantů v obci. Čtyři
jsou nadzemní, kde stačí připojit hadi
ce a klíčem pustit vodu, dalších 14 jich
je umístěno pod poklopy v zemi. Všech
ny hydranty jsou napojeny na místní
vodovod. Ten v Loučimi udělali před
dvěma roky nový, nebyl nikde žádný
problém.
(zh)
l Ve Všerubech tento rok zimní vy

ků zakončil lampionový průvod straši
del kolem návsi. Všechna malá straši
dýlka se už těší na příští rok.
Za spokojené rodiče Veronika Pechová

cházku do přírody nahradili pod
zimní vycházkou a vůbec nelitova
li? „Člen mysliveckého sdružení pan
Beran si pro nás připravil ukázky pod
zimních stromů, keřů a jejich plodů.
Dozvěděli jsme se zajímavosti o pod
zimní přírodě a na závěr si každý mohl
opéct vuřty. Na řadu přišel i čaj uvaře
ný v kotlíku a malý sladký zákusek,“
napsala Renata Reifová.
l Víte, že název měsíce prosinec

Vám přeje veselé Vánoce
a šťastný nový rok
Martinská pouť

V Libkově snili
o Zélandu
Knihovna Libkov uspořádala cestopisnou
přednášku o cestě po Novém Zélandu.

V neděli 11. listopadu se Brnířovští po
svatomartinském obědě sešli na návsi
v kapli sv. Martina na mši svaté, kterou
u příležitosti brnířovské pouti odsloužil vikář Miroslav Kratochvíl. Fotografie kapličky při mši svaté.
(vj)

Povídání, doplněné o promítání překrás
ných fotografií, v podání Vladimíry Ne
dvědové bylo velice poutavé. Cestu usku
tečnila společně se svými přáteli loni na
přelomu listopadu a prosince, kdy na No
vém Zélandu začíná léto. Za 25 dní projeli
Severní i Jižní ostrov a pronajatým „kara
vanem“ urazili více než 4 500 kilometrů.
Navštívili nejzajímavější místa Nového
Zélandu, mezi která patří například nej
vyšší hora Mt. Cook, národní park Tonga
riro nebo fjord Milford Sound. Objevili ale
i méně známá nádherná místa, jako na
příklad maják Nugget Point nebo zátoky
s koloniemi lachtanů. Doufám, že se orga
nizátorům povedlo přítomným občanům
zpříjemnit jeden podzimní podvečer a dě
kuji všem za účast.
Milada Černá, knihovnice

pravděpodobně pochází od slova
„prosiněti“ (problesknout)? Jedná se
totiž o měsíc, kdy slunce už jen občas
prosvitne mezi mraky.
l Kvůli celoplošné rekonstrukci

části Tyršovy ulice v Kolovči došlo
v období od 5. září do 4. prosince
k úplné uzavírce této komunikace?
Od křižovatky k základní škole až na
konec zastavěného území obce směr
Staňkov. To znamenalo změny jízdních
řádů autobusů pro objízdné trasy smě
rem na Plzeň, Staňkov – Klatovy i zpět
a Strýčkovice. Reakce na změny pocíti
li hlavně přespolní žáci, kteří se museli
za pomoci školy a rodičů přizpůsobit.
Dále i řidiči, kteří z objížděk určitě
nadšeni nebyli a obyvatelé, kteří jsou
závislí na autobusové dopravě. Ale tr
pělivost se vyplatila.
(JB)
l Víte, že sv. Lucie, která slaví svá

tek 13. prosince, je podle starého
českého pořekadla královnou zi
my? Lidé věřili, že se právě v tento den
slétávají čarodějnice, aby se poradily,
jak uškodí křesťanům. A právě svatá
Lucie měla řádění čarodějnic zabránit.
l Víte, že v Loučimi si každý rok vy

dávají vlastní nástěnné kalendáře?
Pro rok 2019 už je sedmý a sestavený
je z fotografických reprodukcí obce a
okolí Z. Huspeka. Každá rodina jej do
stává zdarma, zbývající lze za 50 Kč
zakoupit na obecním úřadu.
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Slavná poválečná tradice
započala ve Kdyni

Křest historického praporu roku 1946 na náměstí ve Kdyni. Poté následovala vojenská přehlídka
a lidová veselice. Foto archív krajanského spolku.
Od roku 1883 se v Praze sdružují členové
chodského krajanského spolku, aby v našem hlavním městě šířili a udržovali národopisné tradice svého kraje. Osud je do Prahy zavál zejména za prací. Stesk po domově
v dobách sílícího národního obrození koncem předminulého století přiměl i rodáky
z jiných oblastí Čech a Moravy, aby zakládali spolky a udržovali své tradice daleko od
domova.
Chodský spolek patřil od svého založení
k největším a nejvýznamnějším. Měl nejen
v Praze, ale v celém západočeském regionu
několik tisíc členů a vlastní osmdesátičlenný folklorní soubor s dudáckou muzikou.
Před 2. světovou válkou si nechal zhotovit
historický prapor, který však během války
nesměl být vysvěcen. K tomu došlo až
v červnu 1946 na náměstí ve Kdyni. Na tuto
velkolepou slavnost byl z Prahy dokonce
vypraven zvláštní vlak. Kmotrou praporu
pražských Chodů se stala Anna Bočková,
choť generála Bočka, tehdejšího náčelníka
generálního štábu. Vyvrcholením aktu byla
vojenská přehlídka, po které následovala lidová veselice. Tak započala poválečná éra
bohaté činnosti tohoto významného krajanského sdružení.
Dnes je Spolek rodáků a přátel Chodska a
Pošumaví – Psohlavci v Praze známý především pořádáním slavných národních plesů
– Pošumavských věnečků. Po celé generace
na ně přijíždějí z Chodska, Kdyňska a celého Pošumaví převážně krojovaní návštěvníci a účinkující. Akce se zúčastňují také významné osobnosti společenského, politického a kulturního života regionu i hlavního

města. Výjimkou není ani nedávno zvolený
senátor Parlamentu ČR Ing. Vladislav Vilímec. Dva poslední jubilejní Věnečky se konaly pod záštitou a za účasti předsedů vlád
ČR. Jsou pořádány nepřetržitě od roku
1936 a staly se tak nejstarší akcí svého druhu v Praze. Zatímco dříve se jejich místem
konání stávala převážně Lucerna nebo Obecní dům, v posledním desetiletí vítají plesové hosty rozzářené reprezentační sály Národního domu na Vinohradech. Lákadlem
pro návštěvníky není jen folklor, kvalitní
dechová i taneční hudba, ale také hod
notná tombola, čítající přes 200 cen a
dámská volenka, provoněná chodskými
koláči z Bořic. Z této vesnice pochází také
úřadující předseda Spolku rodáků a přátel
Chodska a Pošumaví v Praze Dr. Václav Kupilík, MIM (v poválečné historii je teprve
třetím předsedou, po Doc. Dr. T. Keclíkovi
a spisovateli J. Žáčkovi).
Tradice pořádání chodských repre
zentačních plesů – Pošumavských vě
nečků dospěje v sobotu 9. února 2019
do svého třiaosmdesátého pokračování.
Mezi účinkujícími nebude chybět po
střekovský folklorní soubor, dívčí pěvec
ký sbor Canzonetta z Domažlic ani kla
tovská dechová hudba Úhlavanka. Akce
se uskuteční za podpory Plzeňského
kraje.
Během slavnostního zahájení bude čestnou stráží přinesen historický prapor krajanského spolku, neodlučně spojený se
Kdyní, kde se křtem stal slavnou chodskou
relikvií, jež přetrvala až do dnešních dnů.
Jan Pacner
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Vzpomínka na dvě
stovková výročí
v Koutě na Šumavě
28. řijen 1918 (vyhlášení samostat
nosti Československa) a 11. listopad
1918 (ukončení 1. světové války) – dvě
data spolu úzce související si letos při
pomněli snad v každé obci či městě, byť
to první datum mnohem více. Aby ne,
vždyť si republika napsala rovnou stov
ku do svého listu rodného.
Tehdejší vyhlášení samostatnosti
předběhlo o 2 týdny konec Velké války,
která umožnila rozpad Rakouska
Uherska.
Nynější oslavy provázely všude vzlet
né proslovy, vysazování stromů Repub
liky a květy ozdobené pomníky padlých
ve válce… Každá obec měla své padlé na
různých frontách Evropy. I Kout na Šu
mavě měl své padlé, jen památník, kte
rý by je připomínal současníkům i bu
doucím, chyběl.
Byl sice jeden, s osmi jmény, zřízený
za I. republiky členům Dělnické tělový
chovné jednoty (DTJ), ale po všechna
léta se těšil velmi malému zájmu (sko
ro) všech. A proto obec při příležitosti
těchto dvou výročí konečně vyrovnala
dluh a splnila svou povinnost vůči svým
padlým spoluobčanům a jejich jména
nechala dodatečně „do kamene vyte
sat“. Za velké účasti veřejnosti jej pak
28. října 2018 odhalila. Žáci místní
školy si k této příležitosti připravili ak
tuální literární pásmo. P. Mir. Kratoch
víl památníku požehnal a státní hymna,
zpívaná všemi, důstojně tuto část slav
nosti završila. Chybělo snad jen vyzvá
nění zvonů.
Ty se přece jen rozhoupaly, a to 11.
11. v 11 hodin nejen v Koutě, aby při
pomněly konec Velké války a všechny
v ní zmařené životy. Již minimálně 25
let zvony vyzvánějí v Koutě na Šumavě
právě v tento den a čas. Na padlé spolu
občany se vzpomínalo při setkání žáků
naší ZŠ, zástupců OZ i občanů u hřbito
va – pomník nepomník. Snad tato tra
dice vydrží i v dalších létech.
Samozřejmě, že i Strom republiky byl
na její počet vysazen. Vlastně hned dva,
jeden republice a jeden k poctě a připo
mínce těch, kteří se do samostatného
státu nevrátili. A tak i on bude připo
mínat, že obec nezapomněla.
Anna Váchalová
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Prarodiče ve Všerubech
si hráli v družině
Listopadové úterní odpoledne patřilo dětem a jejich prarodičům. Děti si pro své prarodiče
připravily hry, které rády hrají ve školní družině, a společně si je zahráli.
Moc nás všechny dospělé potěšilo, že nejen počítače, ale i vhodně vybrané hry dokáží děti zaujmout. Naši žáci se také
pochlubili pěknou knihovnou, kde si společně
s babičkou nebo dědečkem mohli vybrat nějakou hezkou knížku, ze
které si společně kousek
přečetli. A pokud je zaujala, půjčili si ji domů na
přečtení. Zbyl čas i na
ukázku výukových programů na počítačích i na
„Smártíkovi“, a aby celé
odpoledne bylo ještě příjemnější, bylo pro všechny připraveno malé občerstvení.
R. Reifová
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V Loučimi
studuje stejný
počet seniorů
Už patnáctý semestr Virtuální univerzity 3.
věku na téma „Lesnictví“ začalo studovat v říjnu 14 seniorských studentů. První videopřednáška byla spíše rozjezdová se zaměřením na
rozdělení lesů a jejich druhů, druhá při testech na jejím konci už dala všem zabrat, protože „Lesnická typologie“ představuje daleko
podrobnější dělení lesa a přednáška se hemží
množstvím odborných termínů. Pohodové téma „Les a voda“ vystřídala „Hospodářská
úprava lesů“ a zde bylo opět o čem přemýšlet
a co hledat v sylabusu, jenž studenti mají
k dispozici ke každé přednášce. „Základy lesní
těžby a soustřeďování dříví“ a „Pilařské zpracování dřeva“ byly poslední dvě přednášky a
celý semestr pak studenti zakončili velkým
závěrečným testem.
Zdeněk Huspek

Vánoční muzicírování
Mezi nejznámější skladby u nás patří Če
ská mše vánoční „Hej mistře!“ od Jakuba
Jana Ryby, který se narodil 26. října 1765
v Přešticích v kantorské a muzikantské ro
dině. Stal se venkovským učitelem a varha
níkem. Latinský název skladby zní „Missa
solemnis Festis Nativitalis D. J. Ch. acomo
data in linguam bohemican musicamque
redacta per. Jac. Joa. Ryba.“
V českých zemích je symbolem Vánoc.
Přestože je stavěná jako latinská hudební
mše s částmi ordinaria (Kyrie, Gloria, atd.),
jedná se o pastorální hru aplikovanou na
tradiční liturgii: příběh vypráví o zvěstová
ní Kristova narození a příchodu pastýřů
k jesličkám. Tato Česká mše vánoční má ry
ze pastorální ráz, je zasazena do českého
prostředí, pro svou prostotu i radostnou a
svěží atmosféru byla a stále je srozumitel
ná a přístupná širokému posluchačskému
obecenstvu. Mše vznikla v r. 1796 původně
v tónině Adur, dnes se ale často hraje o tón
níže. Do naší současnosti se však nezacho
vala originální partitura, její hrané verze
jsou sestaveny na základě kritických muzi
kologických rozborů dobových opisů. Ja
kub Jan Ryba dobrovolně ukončil svojí ži
votní pouť v posledním působišti v Rožmi
tále pod Třemšínem 8. dubna 1815.
Další rozšířenou vánoční hudbou je ko
leda „Tichá noc“. Podívejme se na příběh
této nejznámější koledy z tvůrčí dílny Jo
sepha Mohra a Franze Xavera Grubera.
Autorem textu je Joseph Mohr. Narodil se
11. prosince 1792 chudé švadlence v salz

burgské ulici Steingasse jako nemanželský
synek. Jeho otec, voják, který dezertoval
z hradních kasáren, zemřel ještě před jeho
narozením. Učitelem dobrých mravů mu
byl poslední salzburgský kat, jenž se stal
Josephovým kmotrem. Jeden z knězů si
všiml, že malý Mohr je nadaný a zaplatil
mu školné, aby se chlapci dostalo vzdělání
a naučil se hrát na hudební nástroje. Mohr
hrál na housle, kytaru i varhany. Psal i pís
ňové texty. Následně studoval v semináři a
byl vysvěcen na kněze. Jeho kněžské poslá
ní ho dovedlo až do alpské horské vesničky
Mariapfarr.
V r. 1816 ho zastihla tuberkulóza, která
ho doprovázela až do konce života. V témže
roce napsal mladý kněz původní německý
text „Tiché noci“ (Stille Nacht):
Tichá noc, svatá noc
Tichá noc, svatá noc
jala lid v blahý klid
Ježíšku na líčku
tvé jen srdcí tu v betlémě bdí
boží láska si úsměvem hrá
hvězdy při svitu u jeslí dlí
z podzlaté řasy k nám vyzírá
v nichž malé děťátko spí
ženám až srdéčko plá
v nichž malé děťátko spí
vstříc mu vděčně plá.
V další kněžské pouti se Joseph Mohr do
stal do vesničky Arnsdorf. Ta byla domo
vem Franze Xavera Grubera, který se na
rodil 25. listopadu 1787 jako páté dítě do

rodiny chudých tkalců. Bohatý a štědrý ro
dinný přítel přesvědčil jeho otce, že chla
pec je nadaný a zaplatil mu pedagogická
studia. Následně se z něj stal učitel. Během
studií se naučil hrát na varhany a piano a
časem se ve hře zdokonaloval. Souběžně
s učitelskou profesí dělal varhaníka v kos
tele sv. Mikuláše, kde se setkal s farářem
Josephem Mohrem. Ten ho požádal, aby
zhudebnil jeho báseň „Tichá noc“. Psal se
rok 1818. Vše zvládli za jediný den, proto
že skladba musela být hotová na štědrove
černí mši. Dnes tento kostel již nenajdeme,
byl zbourán v r. 1905 a na jeho místě je po
stavena malá osmihranná kaplička připo
mínající tuto událost.
A jak dopadli autoři skladby? Joseph
Mohr po různých štacích pomocného fará
ře se stal konečně vikářem ve Wagrainu.
Postavil zde školu, kde vyučoval. Dodnes
tato škola nese jeho jméno. Jeho tuberku
lózní plíce ale nevydržely a nakonec zem
řel v r. 1848 na selhání plic. Druhý z autorů
Franz Xaver Gruber zemřel jako úspěšný
hudebník 7. června 1863 ve věku 76 let.
Tato vánoční koleda přesáhla hranice
Rakouska a dostala se do celého světa.
Dnes se zpívá ve více než 300 světových ja
zycích. V r. 2011 prohlásila OSN „Tichou
noc“ za duchovní kulturní dědictví. Tyto
vánoční skladby mohli napsat jen hluboce
věřící lidé, kteří nám tím obohatili nej
krásnější svátky v roce, kdy může člověk
obdarovat nejen své nejbližší, ale je také
obdarován.
Rudolf Šlajer
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Olympijský trénink v Mrákově
Do poslední chvíle v pondělí 8. října vy
hlíželi v Mrákově sluníčko, nakonec mar
ně. Jeho absence však byla naštěstí jedi
nou temnější kaňkou na dni, který se ji
nak mrákovským školákům podařilo in
tenzivně prožít.
Již několik let se mrákovská škola pra
videlně účastní testování tělesné zdatnos
ti v rámci celostátního projektu Česko
sportuje. Pominemeli žáky se zdravot
ním handicapem, po všechna léta byla
účast prakticky stoprocentní. Soustavnost
a poctivost v tomto počínání se vyplatily –
v pondělí 8. října byla škola odměněna
návštěvou olympioničky Kristýny Hoida
rové Kolocové, která společně s početným
týmem Sazka Olympijského víceboje na
bídla atraktivní sportovní program
s autogramiádou.
Důkladné přípravy, které akci předchá
zely, vyvrcholily v 10.00 slavnostním zahá
jením. Moderátor Pavel Dolejška, český
kouzelník a iluzionista, přivítal celou ško
lu a přihlížející z řad veřejnosti na mrá
kovském fotbalovém stadionu. Vzhledem
k tomu, že projekt je inspirován olympij
skou myšlenkou, nemohl chybět také mas
kot posledních olympijských her, tedy těch
zimních v Pchjongčchangu – tygřík Suho
rang. Přestože si spokojeně hladil bříško,
čímž dal jasně najevo, kde by účastníci a
diváci mohli hlavní osobnost pondělních
událostí hledat, nakonec se plážová volej
balistka Kristýna Kolocová zvaná Kiki mo

hutně vyvolávaná dvěma sty netrpělivých
školáků objevila na schodech a započala
zahřívací bod programu – rozcvičku.
Následovalo několik rozhovorů, děti
kladly Kiki rozličné otázky, pohovořili ře
ditel školy i starosta obce Mrákov. Pak za
čalo to hlavní: soutěž. Pět družstev čítají

cích vždy 14 dětí od 3. do 9. třídy bojovalo
v rozličných disciplínách, jejichž hlavním
poselstvím bylo zdůraznit důležitost nej
en sportu jako takového, ale také tělesné
všestrannosti.
Nezbytná byla schopnost spolupraco
vat, neboť v několika kláních šlo o koope
raci ve dvojicích. Kdo nesoutěžil, fandil,
seč mu síly a hlasivky stačily. Moderátor
všechny intenzivně povzbuzoval, zkrátka
dvě hodiny soupeření proběhly v obrov
ském nasazení.
V průběhu sčítání výsledků se opět pře

sunuli na plochu i fanoušci. V tu chvíli Pa
vel Dolejška dostal prostor předvést to, co
je mu nejbližší – své kouzelnické umění.
Triky s kruhy byly efektní, zrovna tak rubi
kova kostka, která žila svým vlastním živo
tem ve svačinovém sáčku familierně pře
zdívaném sváček. Jednoznačně nejorigi
nálnější byl ovšem tanec rudého
šátku jménem Kiki v obrovské
skleněné lahvi. Dvěstěhlavým da
vem mohutně povzbuzována
předváděla Kiki divoké kreace
tak dlouho, dokud diváci neřekli
dost. Potom zvadla a za hlasitého
potlesku opustila hrdlo lahve za
se jako obyčejný šátek.
Vyhlášení výsledků už na sebe
nenechalo dlouho čekat. Pro zvý
šení napětí se vyhlašovalo od za
dních pozic, takže když bylo
oznámeno i druhé místo, druž
stvo zelených, jehož barva ještě nezazně
la, propuklo v hurónský jásot. Po udělení
cen následovala autogramiáda, fronta ke
stolečku s oběma hlavními protagonisty,
tj. Pavlem Dolejškou a Kristýnou „Kiki“
Hoidarovou Kolocovou, se vinula přes fot
balové hřiště. Na všechny se dostalo a ani
společná fotografie nebyla nikomu ode
přena. Dopoledne bylo nabité do té míry,
že děti tak tak stihly oběd. I u talířů jim
ještě pořád jely pusy hodnotící vydařený
den. Shodly se na jednom: Příště zas!
Vladimír Duffek

Halloweenský průvod strašidel ve Kdyni
Pionýrská skupina Safír Kdyně pořádala v sobotu
3. listopadu další ročník Halloweenského průvodu
strašidel. V šest hodin večer se na kdyňském ná
městí sešlo více než 250 dětí převlečených za upíry,
kostlivce a jiná strašidelná stvoření. Každý dostal
barevný svíticí náramek a mohl směle následovat
bílého ducha, který se nesl v čele průvodu. Kostýmy
měla dokonce i většina rodičů, takže celý průvod
působil opravdu hrůzostrašně a jistě některé ko
lemjdoucí vylekal. Velmi originální byl nafukovací
oblek asi dvoumetrového tyrannosaura, který ba
vil celé okolí. Všichni dorazili do potemnělého par
ku, kde bylo připravené žonglérské vystoupení
souboru Veletoč. Ten předvedl parádní ohňovou a
audiovizuální show, která se zejména dětem tak lí
bila, že neváhaly tleskat do rytmu a hlasitě fandit.
Jakmile skončilo představení, dostaly děti barevné
kartičky a jejich úkolem bylo vyhledat celkem
8 stanovišť a získat od místních strašidel jejich
symbol. V tmavých koutech se schovávali černo
kněžníci, smrtky, kostlivci, zombie, čarodějnice,
padlí andělé a dokonce i strašidelní klauni. Celá
akce se uskutečnila za podpory Plzeňského kraje.
Pavla Hrubá (PS Safír Kdyně)

A v Mezholezích...
Obec Mezholezy pořádala 3. listopadu Halloweenský průvod po vsi, poté na děti čekala u ryb
níka strašidelná stezka a pro všechny bylo připraveno opékání buřtů. V místní klubovně probí
hala soutěž o nejlépe vyřezanou dýni. Všem organizátorům a účastníkům moc děkujeme.
Jaroslava Perglová
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Co se děje v infocentru
Během října a listopadu v sále infocentra proběhla výstava „De
set desetiletí na Kdyňsku“, která seznámila s událostmi posled
ních sta let ve Kdyni a okolí. Výstava byla navštěvována především
občany z Kdyňska, ale našli se i jednotlivci, kteří se při návštěvě
našeho města o expozici velice zajímali. Byla sestavena podle
jednotlivých desetiletí od roku 1918 až do roku 2018. Sklidila ob
rovský úspěch a všichni návštěvníci si ji pochvalovali. Našli se i ta
cí, kteří přišli na výstavu opakovaně, jelikož si při první návštěvě
nestačili vše přečíst do detailu. Někteří informace doplňovali či
upřesňovali. Velký zájem byl mezi návštěvníky také o tištěnou
knihu „100 let republiky na Kdyňsku“, kterou zpracoval Karel Fia
la. I přesto, že již není turistická sezóna, lze říci, že výstavu a mu
zeum navštívilo velké množství lidí. Nyní v turistickém informač
ním centru probíhá výstava obrazů – portrétů a krajin z Chodska
od Jana Říhy, která potrvá až do 25. ledna. Vystřídá ji první výsta
va v novém roce, která představí plastiky a dřevořezby řezbáře
Jana Staňka ze Staňkova. Srdečně vás zveme.
TIC Kdyně

Školili se účetní i starostové

Pomáháme školám
a školkám
Chcete ovlivnit kvalitu
vzdělávání? Připomínkujte
strategické dokumenty.

Se zákonem o finanční kontrole seznámil pracovnice obecních úřadů na Kdyňsku ing Jan Loka
jíček z Ministerstva financí ČR.
Foto: Vlastimil Hálek
Centrum společných služeb DSO Kdyňsko
se v závěru roku zaměřilo především na
vzdělávání pracovníků obecních úřadů.
Ve spolupráci s ministerstvem financí proběhlo v říjnu ve Kdyni školení na téma „Zákon
o finanční kontrole“, které bylo určeno nejen
účetním, ale i starostům, zejména menších
obcí. Účastníci se dozvěděli, kdo může kontrolovat obec a za jakých podmínek, co je
principem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při hospodaření s veřejnými prostředky.
Veškeré příklady z praxe byly prezentovány
na vzorové směrnici.
Další seminář, tentokrát po účetní obcí, byl
orientován na novinky v účetnictví se zaměřením na postupy a pomůcky při sestavení
roční závěrky a na nejčastější chyby při přezkumu účetnictví obcí za rok 2017.
Zejména pro starosty pak byl připraven dvou-

denní seminář v Úborsku. Na programu byla
kromě informací o dotacích na rybníky, krajinnou a sídelní zeleň další aktuální témata.
Starosty zaujala praxe při uplatňování evropského nařízení o ochraně osobních údajů
v podmínkách obce, přístupnost webových
stránek a elektronická komunikace v zadávacích řízeních pro všechny zadavatele a dodavatele, mezi které patří i obce na Kdyňsku.
Proto se semináře snažíme dělat v dostupné
vzdálenosti s minimálními náklady. Kromě
toho pracovníci centra společných služeb plnili úkoly vyplývající z celostátního projektu
Svazu měst a obcí ČR. Mimo už zavedené metodické pomoci obcím a školským zařízením
na Kdyňsku to bylo i vlastní vzdělávání. Činost DSO Kdyňska propagujeme v živém
zpravodajství v Českém rozhlase Plzeň.
Sylva Heidlerová

Turistické informační centrum: od října do května od 8.00 do 16.00 hod.,
E-mail: infocentrum@kdyne.cz, tel.: 379 413 555

Na Domažlicku a Horšovskotýnsku byl prá
vě vytvořen Místní akční plán rozvoje vzdě
lávání II, jeden z hlavních strategických do
kumentů školství v našem regionu.
Jeho základem je zmapování struktury
školství v území, informace o inkluzi a rov
ných příležitostech, vytipované potřeby a
problémy jednotlivých školských zařízení,
ale i průběžné plnění aktivit škol.
Dokument je připraven ke konzultaci a při
pomínkám široké veřejnosti na webových
stránkách projektu:
http://map.masceskyles.cz/mapii/
vystupyprojektu
Autorem je Místní akční skupina
Český les, z. s.
Připomínky je možné zasílat do konce
roku 2018 na adresu:
map.masceskyles@email.cz
nebo je podat osobně v kanceláři
MAS Český les, z. s. v Domažlicích
na adrese Chodské náměstí 75.

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

CHUŤ A VŮNĚ
DOMOVA
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Všeruby a hry
bez hranic
Jsme moc rádi, že se i naše malá škola zapojila do projektu přeshraniční spolupráce
Hry bez hranic. Prvních osm žáků se zúčastnilo setkání jedenácti českých a německých škol, tentokrát při míčových hrách
v Janovicích nad Úhlavou. Zahráli si fotbal a
vybíjenou a vyzkoušeli nové zábavné hry.
A utkání se jim povedla, vyhráli každý ze
čtyř zápasů. Atmosféra byla velmi pěkná,
děti se dokázaly vzájemně povzbudit i ocenit a vůbec nevadilo, že neovládají jazyk toho druhého. Diplom dostala každá škola a
k tomu i dva míče, stopky a pěkná trička.
Čekají nás ještě tři setkání a věříme, že budou stejně příjemná.
R. Reifová
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V Nové Vsi slaví jednotlivci
„Chtěli jsme oslavit toto slavné vý
ročí vysazením národního stromu a
myslím, že se nám to vydařilo. Vysa
dili jsme 2 lípy velkolisté s obvodem
kmínku 1416 cm , ovázali je stuhou
trikolory, pojmenovali je a zazpívali
jsme si hymnu. Mým přáním je, aby
takto slavili všichni lidé, protože
stromů není nikdy dost,“ napsala
nám Michala Králíčková z Nové Vsi.

Léčba psí láskou – canisterapie
Labrador Mony navštívil se svým pánem děti v Mateřské škole Brnířov. Děti se dozvěděly, jak Mony svým klidem, trpělivostí a přítulností přináší radost a potěšení, kde je ho třeba. Měly též možnost vyzkoušet si, jaký je Mony měkký a hřejivý „polštářek“.

Sto let republiky ve Všerubech
Trochu neobvykle a netradičně, za to
však ve znamení slavnostní atmosféry se
konalo ustavující zasedání nově zvolené
ho Zastupitelstva městyse Všeruby.
V rámci oslav 100. výročí od vzniku Čes
koslovenské republiky byla ve Všerubech
28. října vysazena Lípa republiky 2018,
jakožto symbol národní identity. A právě

během tohoto slavnostního okamžiku by
lo zahájeno ustavující zasedání. I když po
časí příliš nepřálo, sešlo se několik desí
tek občanů, kteří si nenechali ujít složení
slibu nově zvolených členů zastupitelstva.
Po vysazení lípy a složení slibu, byly ná
sledně slib spolu s dalšími aktuálními in
formacemi a předměty ze současné doby
uloženy v časové schránce, jako odkaz na
památku budoucím generacím.
Poté bylo ustavující zasedání přerušeno
a zbývající body programu ustavujícího
zasedání proběhly jako tradičně v zaseda
cí místnosti ÚM Všeruby.
„Sto let od vzniku Československé re
publiky ve znamení osmiček je za námi.
Po oněch prvotních porodních bolestech
jsme se vyvinuli v hrdý, sebevědomý a su

verénní stát s jasnou vizí a pevným ukot
vením v srdci evropské unie. Celosvěto
vou popularitu si užíváme hlavně díky na
ší šikovnosti, píli a cílevědomosti. Jsme na
světové špičce ve zdravotnictví, školství,
vědě, průmyslu a v celosvětovém měřítku
se neztratí ani naši sportovci a umělci. Na
to, jak malý národ jsme, jsme schopni
konkurovat mnohem větším a vyspělej
ším státům. Chtěl bych té naší krásné ze
mičce popřát klidných minimálně dalších
100 let plných prosperity a rozvoje. Odpo
vědnost přechází z generace na generaci a
v zájmu nás a našeho státu je potřeba
v našich dětech a vnoučatech budovat po
cit hrdosti, odpovědnosti a národní iden
tity,“ říká starosta Václav Bernard.
(městys Všeruby)

Dárek z Českého lesa
Plastická nástěnná mapa potěší pod stromečkem všechny generace.
Navíc vás poučí a ozdobí váš byt.
K dostání v Turistickém informačním centru Kdyně.
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Dobrovolníci pomáhají doučováním
Člověk v tísni poskytuje na Kdyňsku služby
lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situa
ci, se kterou si sami nedokáží poradit.
„Nabízíme pomoc při řešení finančních
problémů, nezaměstnanosti, problémů
s bydlením, rodinných problémů, trestních
a přestupkových řízení, zařizování dokladů
a dokumentů. Součástí je i nabídka dopro
vodu na úřady či k soudu,“ vysvětluje Karo
lína Olejníková, která na Domažlicku půso
bí jako terénní sociální pracovnice. Kromě
práce s dospělými se pracovníci zaměřují
v rodinách také na děti, které potřebují
podpořit ve vzdělávání, a to zejména dou
čováním. Na doučování se nejčastěji podíle
jí dobrovolníci, kteří jednou týdně na dvě
hodiny docházejí do rodin, kde dětem po
máhají s přípravou do školy. Jedním z nich
je také Jakub Iha ze Kdyně, který v součas
né době posledním rokem studuje na Jiho
české Univerzitě pedagogickou fakultu.
l Proč ses rozhodl pro dobrovolnictví?

Původně jsem chtěl po střední škole jako dobrovolník s organizací Člověk v tísni vycestovat
do zahraničí, ale to nakonec nevyšlo. Místo toho
mi bylo nabídnuto místo dobrovolníka na Kla-

tovsku a později na Domažlicku. Tak jsem to
zkusil a nelituji toho.
l Co bylo impulsem?
Prvním impulsem byla určitě televize, kde jsem
vídal děti, které neměly to štěstí jako já. Děti by
se měly mít dobře a mělo by jim být umožněno
mít o kapku lepší život.
l Proč sis na dobrovolnictví vybral organi
zaci Člověk v tísni?
Je to organizace, které důvěřuji.
l Pamatuješ si, jaké bylo Tvoje první dou
čování?
Jelikož už s dětmi zkušenost mám, tak to bylo
úplně v pohodě. Ale hlavně jsem v tom nebyl
sám. Vždycky jsem měl k ruce pracovníka, se
kterým jsem kdykoliv mohl cokoliv řešit, poradit se.
l Přinesla ti tahle zkušenost něco?
Trpělivost.
l Bylo to vždycky pozitivní?
Vůbec ne. Úplně na začátku jsem doučoval
jednoho chlapce. Byl hrozně fajn, ale doma to
měl hodně těžké. Učení mu vůbec nešlo a pro
mě to bylo frustrující. Na každé doučování
jsem se těšil, ale občas jsem měl takový pocit
beznaděje. Nakonec jsme se rozhodli, že
spolupráci v rodině ukončíme. Začal jsem pak
doučovat jinde.

Sběrný dvůr města Kdyně
ulice Lesní – Pod Korábem, Provozovatel: EKOŠROT spol. s. r. o.
Houškova 4, 326 00 Plzeň, IČO: 25221299
Vedoucí provozovny Kdyně: Miroslav Hrubý, telefon 775 260 188
Provozní doba:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA – PÁTEK
SOBOTA

8:00 – 13:00
13:00 – 16:00
8:00 – 16:00
9:00 – 12:00

Zajišťuje:
n
n
n
n
n
n
n
n

Výkup železných šrotů a barevných kovů
Výkup papíru a papírových obalů
Výkup autobaterií
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemového odpadu
Zpětný odběr elektrozařízení
Zpětný odběr zářivek a svítidel, tonerů
Zpětný odběr objemného plastu

Sběrné místo zpětného odběru pneumatik
kolektivního systému ELTMA

Provozní doba:
Provozovatel:
Umístění:

Po – Pá 7:30 – 15:30 hod
APM Automotive s.r.o. Kdyně
Nádražní 104, 345 06 Kdyně

Kontakt:
Telefon:

kancelář skladu – prodejna
+420 379 302 932
+420 379 302 944

l A bylo to lepší?

Určitě. Začal jsem doučovat chlapce na druhém
stupni základní školy. Byl to cizinec, jehož rodina sem přišla kvůli válečnému konfliktu v jejich
zemi. Hodně mě dostal jeho příběh. Navíc rodina byla navzdory všemu vždycky neuvěřitelně
příjemná a usměvavá. Tam jsem se utvrdil
v tom, že je potřeba a důležité pomáhat. Teď už
doučovat nepotřebuje, tak za pár dnů začínám
doučovat zase v jiné rodině přímo ve městě, kde
bydlím.
l Doporučil bys to ostatním?
Určitě ano, dokonce bych byl rád, kdyby do toho
ostatní šli také.
l Co bys řekl těm, kteří váhají, jestli do toho
jít?
Ať se nebojí. Je to zábava a zkušenost.
l Co Tě napadne, když se řekne dobrovol
nictví?
Je to potřeba. Je to „karma zdarma“. Je to něco,
co Vás naplní pocitem štěstí a radosti. Je důležité, aby pomáhal člověk, který sám nepotřebuje
pomoci. Pomáhat můžeš, pokud Tě to dělá
šťastným.
Jestli se i Vy chcete stát dobrovolníkem, ne
váhejte nás kontaktovat telefonicky na čísle
777 787 373 nebo emailem na emailu:
anna.buresova@clovekvtisni.cz.
(tk)

O divadelním spolku
Kolofantí
V letošním roce nastudoval DS KOLOFANTÍ muzikál s režií a libretem
Martina Volfa „Zbývá příběh náš.“ Písně jsou od plzeňské kapely Znou
zecnost. Někdy dost tvrdé a náročné pěvecké zkoušky se vyplatily a
soubor mohl rozjet svá představení, která se zatím vždy konala v sále
kulturního domu
v Kolovči při kaba
retním posezení.
První vystoupení
před veřejností, plné
napětí, trémy a očekávání byla předpremiéra 4. října. Již
zde se ukázaly pochvalné reakce diváků, které souboru
ukázaly, že práce a
úsilí nebyly marné.
S chutí se pak pustili
ochotníci do dalších představení, která byla vždy rychle vyprodána. Celkem
jich bylo v Kolovči odehráno do 24. listopadu devět a počet diváků se vyšplhal na číslo 1284. Poslední desáté představení v Kolovči bude charitativní 21.
května 2019.
Další hry budou až v roce 2019, a to již mimo Koloveč v Domažlicích, Přešticích, Hradci u Stoda, Prapořišti, H. Týně, Plasích, Kdyni, Strašicích, Klatovech, Žluticích na přehlídce divadelních souborů, na Bolfánku, v Rokycanech
a písně zazpívají v kostele na Křížovém vrchu u Stoda.
V rámci spolupráce se Znouzecností byl 10. listopadu o představení dvouhodinový velice vydařený koncert této rockové kapely. Hlavně v druhé části
již diváci nevydrželi sedět a posunuli stoly a židle, aby si udělali místo na tanec. S kapelou si zazpívali i herci z muzikálu.
DS KOLOFANTÍ si pečlivě vede přehled počtu diváků a tudíž 23. 11. 2018
mohl přivítat na pódiu 1000. diváka, kterým byla paní Danuše Lucáková
z Čermné, která tomu ani nechtěla věřit, že je to zrovna ona. Obdržela certifikát, CD hry „ZOO“ a dvě vstupenky na předpremiéru další hry. J. Bartáková
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Sešli a bavili se v Pocinovicích
V pátek 9. listopadu se ve velkém sále
místního kulturního domu v Pocinovicích
uskutečnilo tradiční setkání seniorů nejen
místních, ale také z obcí Běhařov, Dlažov,

Libkov a Loučim, které se též podílely na
jeho financování.
Celkem přišlo téměř 90 návštěvníků,
kteří si vyslechli písničky a podívali se též

S pěkným programem vystoupily děti pocinovské základní školy pod vedením učitelky Lenky
Mejsnarové.

na tanečky dětí ze základní školy pod ve
dením učitelky Lenky Mejsnarové.
Úspěch mělo také vystoupení Domu dětí
a mládeže Nýrsko, jehož ředitelka Pavlí
na Karlovská přivezla do Pocinovic uká
zat práci 3 kroužků z celkového počtu 76
a bylo to nejprve vystoupení kroužku mu
zikálového herectví pod vedením Michae
ly Hoškové, pak vystoupila děvčata ve cvi
čení se střapci pod vedením P. Karlovské
a nakonec pod vedením Františka Čer
máka a jeho manželky Soni vystoupil
kroužek contry tance. K tanci i poslechu
pak zahrála dechová hudba Domažličan
ka Jana Mlezivy.
Pocinovští mají hodně ztíženou situaci
při pořádání akcí v kulturním domě,
protože nájemce restaurace letos skončil,
jiný se zatím nenašel a tak měla starostka
Marie Homolková plnou hlavu i ruce práce
se zajištěním občerstvení pro návštěvníky
i kapelu – naštěstí má aktivní pomocníky
v zastupitelích obce i v místním SDH, a tak
se akce vydařila ke spokojenosti všech.
Text a foto Zdeněk Huspek

Halové závody v rybolovu ve Kdyni
V neděli 18. listopadu uspořádala místní organizace Českého rybářského svazu Kdyně halové závody v rybolovné technice k 70. výročí
založení rybářského spolku ve Kdyni. Závody se konaly ve sportovní hale ve Kdyni, kde účastníky přivítal místopředseda spolku Jiří Pat
ka, starosta města Kdyně Oskar Hamrus a ředitel závodu Vladimír Nejdl.
Do závodu se přihlásilo 54 závodníků z devíti organizací Českého rybářského svazu. Byl vypsán pro šest kategorií, včetně kategorie
dospěláků. Nejvíce přihlášených bylo v kategorii starších žáků, kde soutěžilo 18 mladých závodníků, nejméně v kategoriích mladších ža
ček a dospělých, kde v každé soutěžilo jen pět závodníků. Dále se soutěžilo v kategoriích mladších žáků, starších žákyň a juniorů. Soutě
žilo se v disciplínách zátěž skish a zátěž
arenberg, každou z těchto disciplín absolvo
vali závodníci dvakrát.
Vítězem kategorie mladších žáků se stal
kdyňský Jakub Schleiss krásným výkonem
V den státního svátku, 28. října 2018, byl svátek i pro rodiče, neboť jejich děťátka byla slav365 bodů. Kategorii mladších žákyň vyhrá
nostně uvítána jako noví občánci Kolovče. Po projevu pana starosty Václava Pergla, vystoupila Lucie Sobková z Pelhřimova a starší žač
ly se svým milým programem děti z mateřské školy pod vedením svých učitelek. Poté se rodiky opanovala Karolína Benešová z Písku. Ve
če podepisovali do Pamětní knihy ke jménu svého dítěte a pro vzpomínku na tento den obdrstarších žácích zvítězil náš závodník David
žely kytičku v květináčku a praktické dárečky pro miminka. Za nové občánky byly uvítány čtyNejdl a v juniorech vyhrál nejlepším výko
ři holčičky a sedm chlapečků: Čopáková Regina, Dolejšová Klára, Chládková Markéta, Mokričnem dne 376 bodů Libor Volf z Písku. Kate
ková Tereza, Gabriel Radek, Horník Josef, Mauks Vojtěch, Němec Štěpán, Paar Matěj, Pergl Tagorii dospělých vyhrál čtyřnásobný junior
deáš a Urban Zbyněk.
J. Bartáková, foto: P. Dolejš
ský mistr světa Tomáš Spáčil z Hořovic.
Rodiny našich mladých závodníků připra
vily pro všechny účastníky sladké zakous
nutí. Díky sponzorům závodu mohli být
všichni mladí závodníci odměněni malou
věcnou cenou a každý účastník obdržel su
venýr v podobě termo pohárku s tematic
kým obrázkem k výročí 70. let Kdyňského
rybářského spolku. Závod byl velmi kladně
hodnocen ze strany účastníků, kteří zejmé
na ocenili sportovní halu. Kdyňská sportov
ní hala totiž umožňuje vytvořit několik zá
vodišť současně, a tím se zrychlí průběh zá
vodu. Za uspořádání a organizaci závodu
patří poděkování vedoucím kroužku mláde
že při ČRS MO Kdyně. Všem zúčastněným
děkujeme za pomoc a sponzorům za proje
venou přízeň.
JzP

V Kolovči vítali občánky
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Kulturní servis
PROSINEC

l 29.12. Chodská Lhota, pochod zimní přírodou, sraz před moštárnou v 13 hodin

l 8. 12. Kdyně, staročeský Rýzmberský adl 31. 12. Brnířov, silvestrovský přípitek na
vent (KČT)
hrázi u rybníka. Přijďte mezi půlnocí a 1 hodil
8. 12. Nová Ves, mikulášská nadílka, na nou společně přivítat nový rok.
obecním úřadě, od 15 hodin
l
31. 12. Koloveč, silvestrovská veselice
l 8.12. Pocinovice, mikulášská nadílka na s hudební skupinou Éter v KD Zichov, 20 hod.
návsi v Pocinovicích od 16:30 hodin
l

LEDEN 2019

9. 12. Kdyně, Malá muzika bez kapelníka
l 1.1. Pocinovice, přivítání Nového roku
(MKS)
2019 na návsi od 17 hodin
l
9. 12. Brnířov, posezení s důchodci,
l 5. 1. Koloveč, hasičský bál s hudební skuprogram a občerstvení zajištěno od 15 hopinou Empatia v KD Zichov od 20 hodin
din
l 12. 1. Pocinovice, myslivecký ples, KD
l 9. 12. Loučim, advent se Singtetem, kostel
Narození Panny Marie, od 17 hodin, vstupné Pocinovice, ve 20 hodin
50 Kč

l

12.1. Koloveč, myslivecký ples s hudební
skupinou Dupalka v KD Koloveč od 20 hodin

l 9.12. Kout na Šumavě, adventní koncert,
kostel sv. Jiří, od 15 hodin, hudební sbor Schola l 18. 1. Kdyně, divadlo Háta, v kině (MKS)
sv. Jiří Strážov. Punč zdarma a malé pohoštění.
l 19. 1. Chodská Lhota, Hasičský bál od 20
Poté rozsvícení vánočního stromu na tvrzi
hod. v sokolovně, kapela TAKY-TAKY (SDH)
l 10. 12. Kdyně, výstava Betlémů, knihovna
l 19. 1. Prapořiště, Sokolský ples, hudba
Elixír, od 20 hod., v sále sokolovny
l 14. 12. Kdyně, závěrečná taneční

15. 12. Kdyně, pohádkový betlém, divadlo l 26.1. Koloveč, sportovní ples s hudební
skupinou Asfalt v KD Koloveč od 20 hodin
pro děti a rodiče, od 16 hodin

l

l 15. 12. Nová Ves, předvánoční posezení na l 29. 1. Kdyně, ZUŠ koncert, v sokolovně
obecním úřadě, od 15 hodin
l

ÚNOR

15.12. Pocinovice, vánoční koncert v kosl 2. 2. Kdyně, muzikál Princezna ze mlejna
tele sv. Anny v Pocinovicích od 14 hodin
(kino, divadlo Pegas)
l 15.12. Koloveč, vánoční prodejní trhy na
l 16. 2. Prapořiště, DS Kolofantí muzikál
náměstí Svobody od 10 do 16 hodin
Zbývá příběh náš, od 19.30 hod, v sále sokol 16. 12. Kdyně, adventní koncert Národo- lovny, pořádá TJ Sokol Prapořiště
pisný soubor Postřekov
l 23. 2. Pocinovice, sokolský ples, KD Pocinovice, začátek ve 20 hodin
l 18. 12. Kdyně, besídka, ZUŠ

Blíží se čas Vánoc, který máme všichni
podvědomě spojený s rodinnou pohodou,
klidem a odpočinkem. Kromě jiného je to ale
i čas setkávání se s přáteli, čas dětských ra
dostí a ojedinělé atmosféry, na kterou se
všichni, bez rozdílu věku, celý rok těšíme.
A právě proto si přejeme, aby i kdyňské Vá
noce přinesly do našich srdcí radost, rozzá
řily dětská očka a vykouzlily tu pravou a ne
trpělivě očekávanou atmosféru provoněnou
cukrovím a okořeněnou svařeným vínem.
Jsem proto opravdu rád, že zaměstnanci
Městského kulturního střediska Modrá
hvězda připravují adventní program s ob
rovským nadšením sobě vlastním tak, aby si
vánoční atmosféru užily nejen děti, ale aby
si svůj adventní program našli i rodiče
a prarodiče.
K tomu všemu je ale zapotřebí jedna důle
žitá věc – spolupráce. Právě díky spolupráci
kulturního střediska se školami, školkami,
spolky a různými dalšími organizacemi je
pro Vás, občany, připravený tak úžasný pro
gram, jaký v tomto adventu Kdyni čeká. Le
tošní kdyňský advent bude bohatší ještě
o jednu důležitou, a pro Kdyni ne úplně tra
diční, spolupráci – spolupráci místních pod
nikatelů a společností, kteří souhlasili se
svým zapojením a finančním přispěním na
realizaci adventního programu, za což jim
patří velké poděkování.
Vše je naplánováno a zbývá už jediné –
najít v předvánočním shonu chvilku času
pro sebe a své blízké a setkat se u rozsvíce
ného stromečku i se svařeným vínem a ně
čím dobrým k snědku. Čas Vánoční pohody a
pohádek ale uteče jako voda a rok se nachýlí
ke svému konci – do roku 2019 Vám proto
přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, ži
votních úspěchů i malých radostí.
Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

l

18.12. Mrákov, vánoční koncert skupiny
Elias od 18 hodin v kostele sv. Vavřince v Mrákově (pořádá obec)

l 19. 12. Kdyně, koncert Báry Basikové a
kdyňského sboru Radost, 17. 00 a 19:30 hodin
l 21. 12. Kdyně, návštěva krmelce v lese (PS

Jitřenka)
l 22. 12. Kdyně, zdobení stromečku pro zví-

řátka (PS Safír, Škarman)
l 22. 12. Kdyně, Tři oříšky pro Popelku, park

u muzea, promítání pod širým nebem (MKS)
l

23. 12. Kdyně, Betlémský příběh na faře
(Farnost)

l 23. 12. Koloveč, Vánoce s vůní purpury –
předvánoční setkání občanů a koncert slavných vánočních písní v podání hudební skupiny RK Band v KD od 17 hodin
l 24. 12. Nová Ves, zpívání v kapličce, od 21
hodin
l

29. 12. Pocinovice, vánoční pochod, sraz
v 11 hodin před kostelem sv. Anny

Ve Lhotě se klaněli veteránům
Pietní akt ke Dni válečných veteránů uspořádali v pátek 9. listopadu v jedenáct hodin
v Chodské Lhotě zástupci obecního úřadu ve spolupráci s místními hasiči a mateřskou školou,
která se této akce zúčastňuje každoročně.
Průvod se vydal k památníku padlých za
první světové války,
na kterém je devatenáct jmen obyvatel
z Chodské Lhoty. Po
slavnostním aktu položení věnce u památníku stála dvě minuty
ticha čestná stráž složená ze dvou hasičů,
pana Josefa Stuibera a
Jana Koutníka, a dětí
ze školky.
M. Jäger, starosta,
foto Jaroslav Nunvář
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Falešná hranice
Mrazivý středeční ve
čer 28. listopadu na
kdyňském náměstí do
kázal v mnohých duších
zažehnout hřejivý pocit,
že se na obludnosti ko
munistické
režimu
opravdu nezapomene.
Dlouhodobá intenzivní
práce a výzkum historič
ky Václavy Jandečkové
byly přeneseny v trvalou
vzpomínku na hrůznou
akci Státní bezpečnosti –
Akci Kámen chceteli fa
lešné hranice, jejichž
část „vedla“ i u Všerub.
Instalace pamětní desky. Foto Karel Fiala
Pamětní deska na Modré
hvězdě, bývalém kdyňském hotelu, kde oběti Akce Kámen pře
spávali před cestou na hranice, bude trvale připomínat onu šíle
nou akci, při které StB vytvořila past na přesvědčené demokra
ty, kteří chtěli opustit totalitní stalinistické Československo. De
sku, kterou financovalo Město Kdyně, odhalili pozůstalí a pří
buzní obětí Akce Kámen. Jejich společná přítomnost byla asi tím
nejdojemnějším okamžikem včera. Součástí večera byla verni
sáž výstavy, která detailně osvětluje celou akci včetně tváří je
jích zosnovatelů. Představen byl také krátký animovaný film. Vý
stava je přístupná v MKS Modrá hvězda do konce prosince. Akce
se zúčastnili náměstek ministra kultury Jiří Vzientek, hejtman
Plzeňského kraje Josef Bernard, zástupce ředitele odboru pro
válečné veterány ministerstva obrany Pavel Kugler, mnoho
starostů a veřejnost.
Lukáš Kopecký
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Jubileum v Eschlkamu
Jubilejní a opravdu slavnostní 25. představení turistického eschlkamského programu proběhlo v neděli 25. listopadu v Eschlkamu v Gasthof
zur Post. Letos bylo obzvláště výjimečné i proto, že závěrem Josef Altmann oznámil, že příští představení programu bude již v režii jeho nástupce. Hrály čtyři kapely, které se střídaly, moderoval Josef Altmann,
do češtiny překládala Jana Dirriglová.
Nechybělo ohlédnutí a bilance za uplynulými 25 lety práce eschlkamského infocentra, byla zmíněná vynikající přeshraniční spolupráce partnerských měst Eschlkam-Všeruby-Kdyně. Nástupce pana Altmanna to
bude mít velice těžké, protože laťka je zvednutá hodně vysoko. Jeho nezdolná vitalita, energie, pracovní tempo … to nelze vyjádřit několika
slovy. Za vyzvednutí rozhodně ale stojí Josefova vynikající znalost České republiky, úžasná propagace Svatojakubské cesty, na tisíce kontaktů a nekonečně mnoho ušlých a ujetých kilometrů. Marie Homolková

Josef Altmann mezi starosty. Zleva Jana Dirriglová, Oskar Hamrus,
Josef Altmann, Václav Bernard a Josef Kammermeier.
Foto Marianne Schillbach

Hasiči nacvičovali dodávku vody
Velitelský den, pořádaný každoročně pracovat naplno. Vedení bylo dlouhé dospělých i dětí, zastavování krvácení,
na podzim okrskem č. 10 Pocinovice, se 900 metrů s převýšením 80 metrů a vo ošetření zlomenin a popálenin, vyzkou
letos konal v pátek 19. a v sobotu 20. říj da dorazila od nádrže až do proudnice šely se nafukovací dlahy.
na v Loučimi a absolvovalo jej 62 členů na konci za pěkných 9 minut.
Další část se odehrávala venku. Byla to
SDH z Pocinovic, Chodské
ukázka vyprošťování osob
Lhoty, Loučimi, Libkova,
z havarovaného auta pomocí
Smržovic, Dlažova, Běhařo
hasičské techniky (vše takří
va, Soustova a Slavíkovic.
kajíc nasucho), kterou před
V pátek večer si vyslechli
vedl další profík Zdeněk Jí
instruktáž technického veli
rovec. Dobrovolníci si vy
tele Václava Ponocného ml.,
zkoušli techniku, které se do
který je seznámil s úkolem
malého technického vozu
taktického cvičení: dopravit
Ford vejde úctyhodné množ
vodu z požární nádrže do
ství, hydraulickými kleštěmi
„místa“ zásahu na kopci u le
na stříhání i silných plechů
sa nad skládkou odpadů po
počínaje a ochrannými de
mocí dvou cisteren a 4 stří
čkami proti poranění zasa
kaček PS 12.
hujícího při rozbíjení skla
Po instruktáži určil velitel
auta konče.
zásahu Josef Šváb jako začá
Poslední přednášku měl
tek akce devatenáctou hodi
Václav Ponocný ml. o spojo
nu a všichni se vydali do tmy
vací technice od prvního za
celkem teplého večera, aby
volání na linku 150 až po na
provedli určené úkoly – vět
hlášení návratu výjezdového
Velitel zásahu Josef Šváb (uprostřed) právě dostal zprávu, že cvičení
šina těchto malých sborů má
vozidla na základnu.
proběhlo v pořádku.
v případě požáru za úkol za
Na závěr se podával guláš
jištění právě dodávky vody. Pracovalo se
V sobotu pokračoval velitelský den s chlebem, kvalitní občerstvení kvalitně
ve světle baterek na přilbách a ve chvíli, školením profesionálního hasiče z do zajišťovali členové a členky místního
kdy bylo vše připravené, zavelel Šváb mažlického HZS Přemysla Lamače SDH.
spustit vodu a stříkačky i cisterny začaly o první pomoci. Probrala se resuscitace
Text a foto Z. Huspek

Kdyňsko před prvním mrazem

Obec Mrákov v neděli 18. listopadu vítala občánky. Malý dárek obdrželo
5 děvčátek a 2 chlapečkové. Slavnostní atmosféru navodila děvčata ze ZŠ
Mrákov, která přišla novým občánkům a jejich rodičům zazpívat.
H. Duffková, obec Mrákov

V Loučimi za poněkud vlhkého počasí se sešlo v neděli 28. října v horní
části návsi 70 obyvatel včetně hostů, aby zhlédli sázení Lípy republiky ke
100. výročí vzniku Československa.
Zdeněk Huspek

V neděli 28. října se konal i za nepříznivého počasí v Libkově tradiční lam
pionový průvod okolo návsi. Zúčastnilo se 25 dětí s doprovodem rodičů
i prarodičů. Trasu průvodu lemovaly rozsvícené dýně a svíčky. Na děti če
kala i strašidla. Všichni byli moc stateční a strašidel se nebáli. V sále bylo
pro všechny připraveno občerstvení. Všichni si průvod užili. Barbora Černá

V Mezholezích se sešlo 25 dospělých a 15 dětí na adventní dílničce. Při po
slechu vánočních koled a popíjení svařeného vína a čaje si vytvořili advent
ní věnce a drobné ozdoby. Moc děkujeme za účast.
Jaroslava Perglová

Ve škole ve Všerubech připravují výrobky na Vánoční jarmark, kde si je
můžete prohlédnout i zakoupit. Ve školní družině děti vyrábí pěkně zdo
bené vánoční koule a skleničky a koncem listopadu se uskutečnila také
dvě tvořivá odpoledne.
R. Reifová

Lampionový průvod v Kolovči se tradičně konal 18. listopadu. Doplnila ho
skupina historického šermu „Samotáři“ z Horšovského Týna, která před
vedla ohňovou show. Slavnostní večer končil vypouštěním balonků štěstí,
které krásně, jako bludičky, stoupaly k obloze. J. Bartáková, foto P. Dolejš

