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Kdyňsko v barvách podzimu

Celkem 21 draků se pyšnilo v oblacích nad cyklostezkou mezi Dobříkovem
a Hlubokou. Malí i velcí, všichni si užívali příjemného podzimního počasí
s drakem nad hlavou. Kdo chtěl, mohl se poté zahřát v Dobříkově u KD, kde
byl u táboráku nabídnut čaj či svařák.
Lenka Škrabálková

Žáci ze Všerub se zajeli podívat do plzeňského DEPA 2015 na zajímavou
výstavu s názvem „Jak se točí peníze“. Tato výstava byla již v řadě
evropských měst a napomáhá vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.
(rr)

Ve Kdyni uctili oběti nacismu a pohřbili ostatky Maxmiliána Karase, kdyň
ského ředitele školy. Byl zatčen za heydrichiády 22. 6. 1942 pro „jnepřátel
ské chování vůči říši“ a následně popraven zastřelením ve Spáleném lese
u Klatov.
Vlastimil Hálek

V rámci Mezinárodní apiterapeutické konference bylo pokřtěno české
vydání knihy o životě MUDr. Filipa Terče, prapořišťského rodáka a za
kladatele moderní apiterapie.
Vlastimil Hálek
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Slovinští kolegové na Kdyňsku
Slovinští kolegové z oblasti města Lenart navštívili Kdyni a Domažlice
Už v červnu tohoto roku došlo k na
vázání kontaktů s představiteli města
Kdyně, kteří přijali pozvání do Mari
boru (centrum evropského včelař
ství), kde dlouhodobě působil a zem
řel MUDr. Filip Terč (*1844, Prapořiš
tě – 1917, Maribor), zakladatel novo
dobé apiterapie.
Na základě zahájení spolupráce se Slovinskem se pořádala Mezinárodní apiterapeutická konference, která se konala
u příležitosti 100. výročí úmrtí lékaře Filipa Terče ve dnech 28.–29. října ve Kdyni. Jejím organizátorem se stala Pracovní
společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.,
pod záštitou starosty města Kdyně Jana
Löffelmanna.
V pátek se vzpomenulo na MUDr. Filipa
Terče u jeho pomníčku v rodném Prapořišti za účasti starosty města Kdyně a oficiálních hostů.
Při přátelském posezení slovinská delegace navrhla kooperaci v oblasti rozvoje venkova, kulturního dědictví, regionálních produktů, cestovního ruchu i vzdě-

lávání. Slovinští přátelé plánují v příštím roce přijet do našeho regionu na exkurzi týkající se agroturismu a drobné
řemeslné výroby.
Momentálně obě města vyhledávají

termíny přípravných schůzek, kdy by
precizovala program exkurze a seznámila se navzájem s dotačními pravidly
spolupráce.
Hana Bílková

Co Lhotě přinese územní plán
V Chodské Lhotě dokončili územní plán, vat s finanční spoluúčastí Správy a údržby silkterý dokonce už nabyl právní moc. Jedná nic a z prostředků Plzeňského kraje. Investice
se o druhý strategický dokument rozvoje se pohybuje kolem 5 milionů korun. Práce by
obce. Ten původní z roku 1998 nesplňoval chtěli zahájit ihned po přidělení dotace, zhrupožadavky další
ba během příštích
koncepce přede
dvou let. V současné
vším kvůli potřebě
době probíhá stanové bytové vý
vební řízení.
stavby. Na území,
Zahrnut je i záměr
které je pro ni vy
rozšíření stávající
členěno, se v bu
vodní kaskády choddoucnu
vyměří
skolhotských rybníšest až osm sta
ků, jejichž vlastnívebních
parcel
kem je Rybářský
s příjezdovou ko
svaz Kdyně. Obec
munikací a zasíťo
pokračuje v efektivváním. I když v po
ním hospodaření
sledních pěti le
s vodou, za které obtech bylo pro ro
držela diplom v soudinné domy už
těži Vesnice roku
rozprodáno deset
2017. Ve spodní částakových pozem
ti vsi na odtoku do
ků, eviduje obec
řeky Andělice proto
řadu dalších zá
vybuduje další voFrantišek Jílek, starosta obce
jemců, a to hlavně
dní nádrže, rybník
mladé rodiny.
o rozloze téměř tří
Právě schválený strategický dokument počí- hektarů a dvě, nebo tři tůně. Zadrží tak i přívatá také s průtahem obcí včetně chodníků a de- lovou a srážkovou vodu, aby už neohrožovala
šťové kanalizace. Ten se obec chystá vybudo- sousední Pocinovice. Vedlejším efektem je

ochrana drobných živočichů, např. čolků a
mloků. A samozřejmě hezká krajina. I pro tento účel momentálně chystají projektovou dokumentaci a hledají vhodný dotační titul.
Územní plán nezapomíná na úpravy a údržbu polních a lesních cest. Mimo jiné vyřešil také problém opravy hasičské zbrojnice postavené v sedmdesátých letech v akci Z. V původním dokumentu to znemožňovalo nevyhovující umístění telekomunikačního kabelu a rozmístění zeleně v obci. Nyní, po revizi plánu,
může být na přestavbu hasičárny vydáno stavební povolení.
Sylva Heidlerová

K D Y Ň S K O – informační zpravodaj
vydává: Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko
Adresa redakce:
TIC Kdyně, Nádražní 314, 345 06 Kdyně
e-mail: heidlerova@tiscali.cz,
infocentrum@kdyne.cz
Za obsah zpravodaje odpovídá vydavatel.
Redakční rada DSO Kdyňsko si vyhrazuje
právo příspěvky nezveřejnit, krátit
a redigovat.
Odpovědná redaktorka: Sylva Heidlerová
Evidence periodického tisku
pod č. MK ČR E 15943
uzávěrka příštího čísla: 22. 1. 2018

6/2017

Kdyňsko

strana 3

Nad výsledky voleb do sněmovny
Letošní volby do Poslanecké sněmov
ny byly provázeny řadou otázek. Potvr
dí se avizovaná dominance Andreje Ba
biše na naší politické scéně navzdory
nejrůznějším problémům, se kterými
je tento byznysmen
v politice konfronto
ván? Jaké budou sku
tečné výsledky voleb v
situaci, kdy průzkumy
veřejného mínění vyj
ma očekávaného vítěz
ství Andreje Babiše
přicházely s tak rozdíl
nými výsledky? Budou
úspěšní v politice ti,
kdo zvedli především
otázku migrace a vsa
dili na vyvolávání obav
z něčeho, co se nás bezprostředně ne
týká?
Není moji ambicí zde podrobně rozebírat programy a chování jednotlivých politických subjektů. Chtěl bych spíše poukázat na zajímavé a výrazné rozdíly ve výsledcích volebních uskupení v obcích Dobrovolného svazku Kdyňska. Existuje
zjevně odlišný voličský elektorát např.
i v sousedících obcích, kde nejsou nějaké
nápadné rozdíly v životní úrovni či struktuře obyvatelstva. Velmi zajímavé je např.
srovnání třeba Loučimi a Dlažova. Zatímco v Loučimi získalo hnutí ANO z pohledu
regionu podprůměných 24,32 %, Občanská demokratická strana naopak 18,91 %,
a SPD – Tomio Okamura pouze 4,15 %
(pouze 3!!! hlasy).
V nedalekém Dlažově byly však volební
výsledky naprosto rozdílné. Hnutí ANO
získalo 42 % hlasů, Občanská demokratická strana 2,5 % hlasů a SPD – Tomio
Okamura 9 % hlasů. V Dlažově je také
nadprůměrný výsledek pro KSČM (13 %
hlasů).
Zdá se, že oproti minulosti část voličů
výrazně experimentovala a do poslední
chvíle nebyla rozhodnuta. Hnutí ANO dosáhlo nejlepšího výsledku právě v Dlažově, ale také v Kolovči (40,16 %), Černíkově (40,41 %) a Běhařově (40 %). ODS pak
v Brnířově (23,52 %), Hradišti (22,22 %)
a Nové Vsi (20,77 %). SPD – Tomio Okamura v Němčicích (22,38 %), v Mezholezích (18,86 %) a Černíkově (16,43 %).
V samotné Kdyni získalo ANO 27,96 %,
ODS 17,88 % a SPD – Tomio Okamura
13,79 %.
Při sčítání tzv. preferenčních hlasů byly

volby provázeny mnoha nepřesnostmi,
které musel řešit Nejvyšší správní soud.
I v našem kraji došlo k soudnímu přezkumu hlasů ve čtyřech volebních okrscích.
Vždy po jednom okrsku v Plzni, Sušici,
Nýrsku a Měčíně.
Výsledek je alarmující.
Následné sčítání ukázalo na obrovské chyby
v součtu preferenčních
hlasů. Pokud nebyl hlasovací lístek nikterak
upraven, komise v těchto volebních okrscích
např. automaticky započítala preferenční hlasy
vždy prvním čtyřem
kandidátům. To je samozřejmě velkou chybou.
Nejvyšší správní soud v našem kraji přistoupil pouze k prověření výsledků v žadatelem napadených okrscích. Vzhledem
k tomu, že zjištěné chyby v těchto čtyřech
okrscích nemohly mít na složení poslanecké sněmovny faktický vliv, soud podaný návrh o neplatnosti voleb zamítl.
Nejvyšší správní soud však mohl postupovat i jinak. Stávající systém započítávání preferenčních hlasů není evidentně
šťastný. Volební okrskové komise by se
s ním měly vyrovnat. Jenže hodně závisí
na zodpovědnosti, odbornosti a přístupu
nominovaných členů. Je na místě poděkovat těm zodpovědným. Některá volební
uskupení ale tradičně přistupují k sestavení volebních komisí laxně. Stalo se ně-

kolikrát, že se jejich nominanti nakonec
vůbec neúčastní. Starostové a tajemníci
obecních úřadů pokaždé řeší velký problém při sestavování volebních komisí.
Účast v těchto volebních komisích není
samozřejmě pro nikoho povinností, obce
mají naopak povinnost ze zákona volební
komise utvořit a naplnit.
Z pohledu zastoupení kdyňského regionu, ale i celého venkova nedopadly volby
v našem kraji úspěšně. Drtivá většina
zvolených poslanců je totiž z krajského
města. Počet voličů, a tím i preferenčních
hlasů takové výsledky prostě přinést musí! Je na ministerstvu i na zákonodárcích,
aby posoudily význam a smysl preferenčních hlasů. Pokud voliči upřednostňují
vesměs jim územně bližší kandidáty, tak
se podobný vývoj dá očekávat i v dalších
parlamentních či krajských volbách. Zjevně bychom si měli vzít příklad z Německa, kde systém voleb zaručuje, že každý
takový volební obvod bude mít svého poslance.
Za sebe bych chtěl poděkovat voličům
za hlasy, které jsem obdržel. V rámci tzv.
přebírajícího místa pověřeného úřadu
Kdyně jsem získal 44,27 % preferenčních
hlasů, v rámci celého okresu Domažlice
pak téměř 20 % hlasů. Ani to na zvolení
tentokrát nestačilo. Bez ohledu na to jsem
z pozice dlouholetého komunálního a
krajského politika připraven i nadále hájit
zájmy našeho regionu.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

Kdyňsko

strana 4

6/2017

Lampiony rozsvítily Koloveč
V páteční podvečer státního svátku "Dne boje za svobodu a demokracii" se 17. listopadu v 17 hodin v Kolovči sešli účastníci lampionového
průvodu u základní školy. Již z dálky v šeru byly vidět rozsvícené lampionky a děti jako bludičky. Průvod se za doprovodu blikajících lampion
ků a hasičského auta vydal na náměstí Svobody, aby si zde všichni připomněli v projevu pana starosty Václava Pergla, události spojené s tímto
pro náš národ významným datem. Hlavně zdůraznil, že žijeme ve svobodné demokratické zemi, ve které se neválčí a nejsme svědky násilí a te
roristických útoků. Poté pozval na slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2. prosince a prodej adventních dekorací. Dále také na vánoční set
kání občanů s živým betlémem 23. prosince ke kostelu. Poté následoval všemi očekávaný ohňostroj.
J. Bartáková, foto: P. Dolejš

Kdyňsko branou do Všerubského průsmyku
Přestože se na území DSO Kdyňsko, kde ve 22
obcích žije 14 tisíc obyvatel, nacházejí zajímavé
přírodní a kulturní památky, nepatří k vyhledáva
ným turistickým cílům domácích ani zahraničních
návštěvníků. Důvodem není jen malá nabídka slu
žeb cestovního ruchu, ale i nesystematická pro
pagace. I když řada členských obcí má
své propagační materiá
ly a webové stránky, jed
ná se vždy o víceméně lo
kální záležitost bez ja
kýchkoli vazeb na širší úze
mí. Projekt společné propa
gace území Kdyňska má za
cíl zvýšit zájem turistů
o Kdyňsko a Všerubský prů
smyk jako bránu k bavorským
sousedům. Jedná se samozřejmě jen o první krok.
Ty další musí udělat také ti, kteří své služby za
úplatu poskytují.
Původní představa, že každá členská obec bude
mít svoji propagační skládačku vzala za své, když
někteří starostové tvrdili, že mají dostatek vlastní
kvalitní propagace a dokonce několik z nich na vý
zvu vůbec nereagovalo. Paradoxně to napomohlo
k širší škále nabídky zajímavostí na Kdyňsku, jak
vyplývá z názvu jednotlivých prospektů, např.

Slavní rodáci, Studánky a prameny, Válečné pom
níky, Poutní místa, Kulturní Kdyňsko apod.
Tištěné materiály byly doplněny desítkou virtu
álních prohlídek turistických cílů v okolí Kdyně,
které můžete zhlédnout na www.Kdynsko.cz.
S propagací regionu úzce souvisí
i co nejpřesnější navigace k jedno
tlivým zajímavostem, aby je co
možná nejsnáze nalezl i neznalý
návštěvník, který je na Kdyňsku
vůbec poprvé.
Jedním z mnoha příkladů
jsou i nejrůznější naučné stez
ky a trasy, které informují
o zajímavých skutečnostech.
Dosud neexistuje ucelený přehled všech tras,
a když už nějakou najdete a chtete si ji pohodlně
projít, skončíte často u první tabule a nevíte kam
dál, i když držíte v ruce mapu nebo chytrý telefon.
Proto se pracovníci Centra společných služeb
DSO Kdyňsko společně s infocentrem rozhodli za
čít s postupnou přesnou lokalizací většiny nauč
ných tras v okolí. V rámci přípravy využili i někte
ré zkušenosti bavorských partnerů a zejména oce
nili jejich koordinovaný postup při propagaci ne
jen jedné obce ale i území několika okresů pod
stejnou marketinkovou značkou. Během projektu
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nebyly zmapovány jen stávajíci stezky, ale navrže
ny i nové, jako v případě Černíkova, kde vzniká
okružní trasa z centra obce přes zříceniny hradů
Pušperk a Ruchomperk, a zaniklou vesnici Stará
Ves na Malém Kouřimu. Všechny trasy budou vy
značeny, včetně GPS souřadnic, v interaktivní ma
pě na webových stránkách Kdyňska.
Přes Všerubský průsmyk mají po více než 70
letech potomci odsunutých německých obyvatel
vazbu na místo rodiště svých předků. Jedním
z nich je starosta Josef Bauer z města Parsberg ne
daleko Regensburku, jehož otec se narodil v No
vém Spálenci nedaleko Všerub.
Z jeho iniciativy byly navázány kontakty mezi
městem Kdyně a obcí Beratzhausen, jejichž cílem
je vznik nového partnerství. Kdyni v Beratzhause
nu představili úspěšným koncertem bratři Vladis
lav a Miroslav Vilímcovi. Své obrazy v Muzeu pří
hraničí vystavovali umělci z Beratzhausenu. Vý
stava byla doplněna díly kdyňských výtvarníků
Václava Siky a Milady Hynkové. První adventní
neděli se Kdyně a Kdyňsko představily na tradič
ních vánočních trzích v partnerských bavorských
městech. Při této příležitosti byla dohodnuta spo
lečná prezentace Kdyňska a bavorských měst na
mezinárodní výstavě cestovního ruchu Region
tour 2018 v Brně.
Vlastimil Hálek
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Nejmladší pingpongáři na scéně
Před dvěma roky oddíl stolního tenisu
Sokola Kdyně provedl ve spolupráci se
školou nábor dětí, které by případně měly
zájem o tento sport. Z původních šestnácti
zájemců dnes tréninky, které se konají
dvakrát v týdnu, navštěvuje 9 žáků a 3 žá
kyně. První dva roky se trenéři věnovali
hlavně tomu, aby své svěřence naučili sa
motné základy hry, kluci a děvčata hráli
pouze na trénincích mezi sebou a s trené
ry. Od letošní sezóny jsou už ale všichni
oficiálně registrováni u svazu stolního te
nisu, mohou tedy vyjíždět na mládežnické
turnaje a přebory.
První akcí, které se zúčastnili, byl divizní
bodovací turnaj mládeže Plzeňského kraje.
Konají se pravidelně každý měsíc, náš oddíl
bude tento turnaj pořádat v březnu 2018.
Krajský svaz stolního tenisu upustil od tradičního rozdělení mládežnických kategorií na
mladší a starší žactvo a dorost a v rámci zatraktivnění soutěží pořádá nadále tyto turnaje pro všechny kategorie společně, včetně toho, že i kluci a děvčata hrají spolu dohromady.
Jsou pouze rozděleni podle výkonnosti do
jednotlivých 16-členných divizí a první a poslední čtyři z každé divize přecházejí pro následující turnaj do vyšší nebo nižší divize.
Jeden z těchto turnajů se konal v říjnu
v herně Sokola Plzeň V a ze Kdyně se ho zúčastnili bratři Jiří a Jindřich Jandečkovi, Matěj
Žambůrek a Daniel Valtr. Vzhledem k tomu, že
to byl jejich první turnaj, byli všichni automaticky zařazeni do nejnižší divize. Po úvodní

nervozitě z nového prostředí se kluci rychle
rozkoukali a nakonec byla tato první kdyňská
výprava úspěšná, Jiří Jandečka celou divizi
s přehledem vyhrál a hned při svém prvním
startu postoupil o divizi výše, Matěj Žambůrek skončil třetí a rovněž vybojoval postup,

čtvrté divizi a Jiří Jandečka dokázal i tuto divizi hned vyhrát a zajistil si pro příští turnaj
účast ve třetí nejvyšší divizi, Matěj Žambůrek
skončil pátý a je prvním náhradníkem pro postup, Jindřich Jandečka pak přidal 10. místo.
Všichni potom, co na obou turnajích viděli

Jindřich Jandečka pátý poté, co ho z boje
o lepší umístění vyřadil jeho bratr a Dan Valtr
přidal dvanácté místo.
Vítězné tažení pokračovalo i na dalším turnaji, který se konal v listopadu v Klatovech.
Všichni tři žáci ze Kdyně hráli už ve vyšší,

hrát ty nejlepší, zjistili, že mají ještě hodně co
zlepšovat, ale obdržené diplomy a medaile
nebo třeba i jen dílčí úspěchy v podobě některých vyhraných zápasů jsou i podle jejich slov
velikou motivací. do budoucna.
Ivo Stanček

O s m á d iva d e l n í h r a U r o l o g i e
Kolovečtí ochotníci z divadelního spolku "Kolofantí" mají za sebou již sedm vydařených her principála Martina Volfa od založení
v březnu roku 2010. Letošní osmou s názvem "Urologie", kterou opět napsal Martin Volf, jenž je zároveň i režisérem, zahráli již v Zahořanech a pětkrát měli vždy rychle vyprodané představení v Kolovči. Protože tato hra opravdu stojí za to a publikum se velice baví, bude
ještě jednou v prosinci v Kolovči. Jinak štací v okrese i v kraji má tento spolek s Urologií ještě mnoho. Diváci jsou nadšeni hereckými výkony i celkově skvělou hrou. Martin sáhl loni po tomto tématu z nemocničního prostředí ihned, když mu otrnulo, po jeho několikadenní
hospitalizaci na urologické klinice.
J. Bartáková, foto: P. Dolejš
POKUD MAJÍ DIVÁCI ZÁJEM PŘEDSTAVENÍ
VIDĚT, MOHOU NAVŠTÍVIT TATO MÍSTA:
Koloveč – 15. 12. 2017 sobota
Domažlice – 19. 1. 2018 pátek
Hradec u Stoda – 3. 2. 2018 sobota
Plzeň – 16. 2. 2018
(pro nemocnici) pátek
Přeštice – 3. 3. 2018 sobota
Prapořiště – 17. 3. 2018 sobota
Běšiny – 7. 4. 2018 sobota
Dobříč – 21. 4. 2018 sobota
Horšovský Týn – 4. 5. 2018 pátek
Žlutice – 26. 5. 2018 sobota
Rokycany – 21. 7. 2018 sobota
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Z rybníka v Klíčově vyvezli Víte, že...
tuny bahna
Obec Mrákov získala na odbahnění rybníka ve Starém Klíčově dotaci ve výši 1.729 tis. Kč.
Celá akce stála zhruba 2.200 tis. Kč. Rybník se kompletně odbahnil – bylo vyvezeno cca
5.500 m3 bahna a opravena hráz, přítok i odtok rybníka. Výběrové řízení vyhrála firma
p. Luďka Marvala, která odbahnění provedla v průběhu šesti měsíců. V současné době
probíhá kolaudace. Kapacita rybníka se zvětšila a nyní může sloužit i jako protipovodňo
vé opatření.
H. Duffková, obec Mrákov

l Název Tanaberk je možná odvozen
od pojmenování řeky Dunaje? V němčině je Dunaj Donau, v rané nové horní
němčině pak byl tento název Tonaw, bavorsky Doana. Je tedy možné, že z některého tohoto slova vznikla Tana. A jak souvisí Dunaj s Tanaberkem? Prochází zde
hranice evropského rozvodí Labe – Dunaj.
Voda z okolí Tanaberku tedy teče Dunajem
až do Černého moře.
l Plzeňský kraj má vůbec nejnižší mí
ru nezaměstnanosti v zemi, jen 2,3 %,
průměr v celé ČR je 3,6 %?
l 11. listopadu se slavil Mezinárodní
den válečných veteránů? Toho dne se roku 1905 narodil v Němčicích Václav Marek, zaměstnanec kdyňských přádelen,
který byl r. 1940 popraven nacisty v Klatovech. Dnes je po něm pojmenováno jedno
ze kdyňských sídlišť.

Vyšli ze Vsi
Na podzimní vycházku se vydala skupinka
aktivních občanů z Nové Vsi. Počasí bylo
krásné slunečné, a tak jsme se mohli pokochat krásným výhledem z hlubocké cyklostezky na šumavské kopce. Nálada byla po
cestě výborná a v Dobříkovské hospůdce, kam jsme dorazili v pozdějších odpoledních hodinách, bylo krásně útulno a srdečno. K dobré náladě přispělo i chutné pohoštění v podobě dobrého pivního moku a grilované klobásy nebo domácí kulajdy a čerstvě usmažených topinek.
Domů poslední turisté dorazili až před půlnocí.
Dana Sajlerová

Besedovali v Zahořanech

l Luděk Hynčík opět přednášel v No
vé Vsi? Tentokrát přišel ukázat obrázky
z Indie. Krásné stavby a chrámy ve velkých městech kontrastují s chudinskými
vesnicemi, kde žijí na ulici zvířata společně s lidmi. „Luďkovy cestovatelské zážitky
můžete sledovat také na jeho blogu
http://ludekhyncik.blogspot.cz.,“ dodává
Lenka Hudcová.
l 28. listopadu 1695 byl v Plzni po
praven Jan Sladký Kozina? Jeho příběh
se dotýká i Kdyňska. Legitimní pánem,
proti kterému se Jan Sladký Kozina bouřil
byl Wolfgang Maxmilián Lamminger, mj.
majitel panství Kout na Šumavě. Lamminger se zasloužil o založení kdyňské textilní
manufaktury, jedné z prvních v Čechách.
Příběh Koziny a Lammingera zpracoval
Leopold Weisel, lékař ze Všerub. Kniha vyšla jako „Chodenprozess“ a byla předlohou známějším Psohlavcům.
l Semináře pro starosty malých obcí,
pořádané v Úborsku, mají patnáctiletou
tradici? Pravidelně se na nich schází dvacítka posluchačů. Poslední rok se jejich organizace ujal DSO Kdyňsko.
l Ve slavné knize Karla Poláčka Ži
dovské anekdoty je jedna, která se týká
Kdyně? Je to tak další pozůstatek po židovských obyvatelích žijících kdysi ve
Kdyni.

V Zahořanech se uskutečnila tradiční beseda s důchodci. Po úvodních slovech PhDr. Venuše Jenner
se senioři od starosty obce Miroslava Jandečky dozvěděli o dění ve všech spádových obcích za uplynulý rok a plánech pro další období. Vystoupily děti z MŠ Zahořany s hezkým kulturním programem, následovalo svěží taneční vystoupení domažlické taneční skupiny ,,AVANTI" pod vedením
Marie Glötzerové. Poté se přítomným studujícím seniorům Virtuální univerzity třetího věku z místního Konzultačního střediska slavnostně předaly „pamětní listy" za letní semestr. Pro všechny
přítomné seniory bylo připraveno bohaté občerstvení z Bořické cukrárny Marie Vondrovicové.
Hrála a zároveň provázela celé odpoledne dechová hudba Domažličanka se zpěvákem Josefem Kupilíkem, který svým humorem navodil velmi příjemnou atmosféru.
Hanka Hoffmannová

l Každoročně Myslivecké sdružení
Úlíkovská hora pořádá tradiční hon
v okolí Oprechtic, Stanětic a Úlíkova?
Letos se uskutečnil na „Martina“. Celkem
byly připraveny čtyři leče. Dohromady se
v revíru střelilo 38 kusů černé zvěře. (hh)
l Pečovatelská služba Kdyně má nové
webové stránky www.domavekdyni.cz
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Nový rybník budovali v Kolovči
Po pozemkové úpravě v krajině se vy
členily pozemky pro výstavbu retenční
nádrže a vznikl nový pěkný rybník. Ná
pad vyšel z úst pana starosty Václava Per
gla, neboť na tomto místě byly mokřady,
studánka a nachází se zde dva prameny,
které budou rybník napájet. Stavbu pro
váděla firma ze Žďáru n. Sázavou po vý
běrovém řízení. Nejprve se připravila
příjezdová cesta a začala tvorba vlastní

plochy. Poté bylo vytvořeno výpustní po
trubí pod hrází nutné k případnému vy
puštění rybníka. Následovala sypaná
hráz obsypaná kameny dole v patě s šíří
40 metrů s nejvyšší výškou hráze cca
5 metrů, což bude vlastně největší hloub
ka rybníka. Byl vytvořen bezpečnostní
přeliv a koryto bezpečnostního přelivu,
kterým by přebytečná přeteklá voda vy
tékala do potoka. Byly vybudovány scho

Lampiony na libkovské návsi
Tradiční lampiónový průvod se vydal kolem Libkovské návsi. Průvodu se zúčastnilo kolem čtyřiceti dětí z Libkova a okolí v doprovodu stejného počtu dospělých. Děti, které přišly poprvé, netušily, co je čeká. Procházelo se vesnicí osvětlenou pouze svíčkami a vyřezanými dýněmi. Kvílení strašidelných zvuků doplnila skutečná strašidla, která se nečekaně zjevovala. Pozornost dětí upoutala
smrtka brousící kosu i hrůzostrašné jezinky. Po ukončení strašidelné procházky pokračovala akce
v místním sále, kde bylo pro děti připraveno malé občerstvení. Maminky připravily i překvapení
v podobě zdobení tematických perníčků. Děkujeme všem, kteří se na této vydařené akci podíleli.
Za pořadatele Václava Tauscherová

dy, které mají dubové jistící kůly i dubová
prkna jednotlivých stupňů. Na závěr se
vyasfaltovala příjezdová cesta a kolem ní
a kolem rybníka byly vysázeny stromy.
Dílo bylo v listopadu 2017 bezplatně po
zemkovým úřadem předáno do majetku
a správy městyse Koloveč. Tento rybník
krásně zapadá do krajiny vlevo v polích
od silnice z Kolovče do Kanic.
Jana Bartáková

Halloweenský
průvod ve Kdyni
Kdyní prošel už posedmé Halloween
ský průvod strašidel, který pořádala
Pionýrská skupina Safír Kdyně. Na potemnělém náměstí se sešlo více než 200
dětí převlečených za upíry, kostlivce a jiná
strašidelná stvoření. Kostýmy měli dokonce i někteří rodiče a domácí mazlíčci, takže
celý průvod působil opravdu hrůzostrašně.
Každý z účastníků obdržel svítící náramek,
aby se při průchodu spletitými uličkami
neztratil. Po návratu na náměstí dostaly
děti barevné kartičky a jejich úkolem bylo
vyhledat celkem 8 stanovišť a získat od
místních strašidel podpis.

Akce se uskutečnila za finanční podpory
Plzeňského kraje, děkujeme.
Pavla Hrubá Tochorová
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Staleté lípy ve Kdyni se uzdravují
Realizace ozdravného procesu, stejně tak jako tvarování korun, bylo
zadáno odborné arboristické a sadařské firmě Radovan.
Tato firma nyní provádí tzv. půdní injektáž v rabátcích stromů.
V podstatě se jedná o opatrné navrtávání stovek půdních sond, které
jsou následně vyplněny speciální látkou schopnou absorbovat a poté
postupně uvolňovat vodu ke kořenům stromů. Dále je do půdních
sond vsypáváno organické hnojivo v podobě vermikompostního substrátu. Tyto látky pak blahodárně působí na regeneraci stárnoucích
stromů a zajišťují jim vodu i v době letních přísušků. Ústí sond je zakryto vrstvou kameniva pro snadnější a účelnější zalévání stromů,
o něž se město Kdyně stará a správně pečuje.
Lípy, které jsou též našimi národními stromy, tak mohou v letních
dnech a doufejme, že i pro příští generace, poskytovat příjemný stín a
tiše přihlížet lidskému snažení a dějinným událostem ve Kdyni.
T. R. R.
Kdyňské náměstí ve 20. století
Na Kdyňském náměstí roste v obou alejích celkem 96 stromů, je
jichž datum výsadby můžeme dle starých fotografií, odhadovat na
rok 1902–1903.
Za úctyhodnou dobou (bezmála 115 let) se krásnou čtyřřadou alejí
mohlo procházet několik generací kdyňských občanů. Obyvatelé města,
z nichž mnozí ještě dnes mohou zavzpomínat na léta vlastní svědomité
péče o tyto stromy, se v posledních letech mohli setkat s několika razantními zásahy do korun všech 96 stromů.
V předjaří roku 2016 došlo, z bezpečnostních důvodů, k hlubokému
sesazení přerostlých sekundárních korun, které hrozily statickým selháním. Při následné péči v červnu 2017 bylo přihlédnuto k původním tvarovacím řezům korun (jež nejlépe dokládá fotografie ze třicátých let) a
celé Náměstí ve Kdyni tak začalo opět získávat svůj původní zahradně
architektonický vzhled.
Žijeme však v době, kdy se již lípy ve městech neobejdou bez náležitého zalévání, a nejeden ze stromů se vlivem stáří, prohlubujícího se sucha
a napadení dřevokaznými houbami zcela vyvrátil.

Kdyňské náměstí dnes

Retro bigbít v Dlažově s hopsinkou a vekslem
Sbor doborvolných hasičů a Obecní úřad
Dlažov pořádaly v dlažovské sokolovně
RETRO BIGBÍT. Této netradiční akce se
zúčastnilo kolem šedesátky bigbíťáků.
Většina účastníků si ze sebe udělala

srandu a přišla ve svých starých „džís
kách“, větrovkách či teplákovkách. Po
průchodu dveřmi sálu bylo všem zase
„náct“ a užívali si večera za poslechu
Brutusu, Odyssey, Kečupu a dalších

interpretů ze scény českého bigbítu.
Tančilo se nejen pogo, ale došlo i na
ploužáky.
Organizaci akce měly na starosti mladší
ročníky pod taktovkou Jany Tremlové a
Lenky Černé. Baru se ujali skinhead Tomáš
Trmota a vekslák Martin Prener, který kromě nalévání houby, zelené, hopsinky, griotky a točení piva, zvládl kšeftovat i s walkmany, kazetami, bony, digitálkami a vlastně
sehnal úplně cokoli.
Ty nejlepší „osmdesátkové“ a „devadesátkové“ hity pouštěl DJ Jirka Němec. Několik památečních snímků zachytila svým objektivem Lucka Němcová. Poděkování patří
i ostatním nejmenovaným, kteří se podíleli
na přípravě sálu, baru i celé zábavy, ale
hlavně vám všem, kteří jste přišli.
Lenka Černá

Dárek z Českého lesa
Plastická nástěnná mapa potěší
pod stromečkem všechny genera
ce. Navíc vás poučí i ozdobí váš
byt. K dostání v Turistickém infor
mačním centru Kdyně.
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Na strašidelné stezce v Loučimi Nová výrobna
lahůdek
Otevřeli jsme pro vás výrobnu lahů
dek, kde se můžete těšit na čerstvé
saláty, chlebíčky, bramboráky a dal
ší výborné pochoutky. Na objednáv
ku připravíme rauty či pohoštění na
rodinné oslavy.

Členové místní TJ Sokol pořádají pro děti každoroční pochod stezkou od strašidla ke
strašidlu, tentokrát v dolní části obce kolem trati.
Foukal sice chladný vítr snad jako předzvěst nedělní vichřice, déšť se z nebe nicméně
spustil až před půlnocí, a tak mohlo patnáct dětí nejen z Loučimi vyrazit od ohně na ná
vsi k železniční zastávce, kde už na ně čekala první čarodějnice z kategorie hodných.
Zastavení bylo sedm, na každém děti dostaly bonbón, a tak se propracovaly až k budově
obecního úřadu, v jehož společenské místnosti na ně čekaly talíře s cukrovím.
Text a foto Zdeněk Huspek.

Den válečných veteránů

V Chodské Lhotě uctili Den válečných veteránů.
Pietní akt uspořádali v pátek 10. listopadu v jedenáct hodin a jedenáct minut v Chodské Lhotě zástupci obecního úřadu ve spolupráci s místními hasiči a mateřskou školou, která se této akce zúčastňuje každoročně. Průvod se vydal k památníkům padlých za první světové války, na kterém je devatenáct jmen hrdinů 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.
Akci fotil obecní fotograf Jaroslav Nunvář.
Den válečných veteránů je v České republice připomínán od listopadu 2001 . V tento významný
den 11. 11. 1918 oficiálně skončila 1. světová válka.
Ing. Miroslav Jäger, místostarosta

Adresa: Spáňov 17
po–pá od 8:00 do 14:00 hod.
Tel.: 607 248 552
Web: www.zeoslahudky.cz

Podzimní
plamen
Podzimní okresní kolo hry „Plamen“
se konalo ve Staněticích na koupališti.
Závod požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu. Na start se postavilo 15 hlídek mladších žáků, 27 hlídek starších žáků, 9 jednotlivců – 3 dorostenci a
6 dorostenek. Na připravené trati soutěžící plnili postupně šest disciplín: střelbu ze
vzduchovky, vodorovné lano, topografii,
požární ochranu, uzlování a první pomoc.
Kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo SDH Milavče, následované družstvem
SDH Klenčí pod Čerchovem a SDH Chodov.
V kategorii starších žáků předvedlo nejlepší výkon družstvo SDH Milavče, na
2. místě skončili žáci SDH Chodov a třetí
SDH Chodská Lhota.
V jednotlivcích z dorostenek si nejlépe
vedla Kateřina Vaňková (SDH Milavče),
hned za ní byla Tereza Veberová (SDH
Stanětice) a na 3. místě byla Lenka Vá
chalová (SDH Hluboká).
Poděkování patří všem závodníkům za
výdrž, kterou předvedli, jejich vedoucím
za vedení mládeže, rozhodčím a celému
štábu za organizaci soutěže.
Hanka Hoffmannová
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Co se děje v infocentru
Vánoční výstava Kouzlo zimního času
Kouzlo zimního času je název výstavy,
která je u nás momentálně instalována.
Jde o vánočně laděnou expozici, kterou
pro veřejnost připravily dvě klatovské
sběratelky. Autorky Jarmila Straková a
Iveta Říčková se svému koníčku věnují už
mnoho let, shromažďují předměty, které
je těší a připomínají jim nejen vlastní dět
ství, ale i dobu jejich babiček. Ve vitrínách
je k vidění řada betlémů, ukázky pletené
ho oblečení, nasazovací brusle, adventní
kalendáře nebo vánoční literatura. Mě
však zaujaly především keramické panen
ky v retro oblečení. Výstavnímu sálu do
minuje prostřený stůl a ukázka nádobí
u štědrovečerní večeře. K autentičnosti
prostředí přispívá nejeden živý vánoční
stromek.
Ivetě Říčkové patří zejména vánoční dárky
– saně, lyže, hračky atd. Jarmila Straková je
členkou spolku betlemářů Plzeňského kraje a
vystavené hliněné betlémy sama vyrábí, od
vytvoření figurek z hlinky až po vypálení
v peci, kterou má konečně i doma. Zajímavostí jsou tzv. krušnohorské pyramidy, které připomínají známější andělské zvonění. Jedná
se o poslední výstavu letošního roku, potom

se bude sál bílit. Kouzlu Vánoc a atmosféře
starých časů můžete podlehnout v sále Muzea příhraničí do 9. ledna 2018. Návštěvníci

si expozici mohou prohlédnout každý všední
den mezi 8. a 16. hodinou.
Sylva Heidlerová

Rok odešel, ale přišel sníh, ježek i děti
Letošní podzim pomalu odchází a kdyň
S blížícími se Vánocemi stoupá i prodej
ské ulice i park u muzea již občas lehce po knih z produkce Nakladatelství Českého lesa.
cukruje letošní nesmělý sníh.
Bestselery se staly knihy „Tradiční jídla čeProto máme v kdyňském infocentru adventní výstavu „Kouzlo
zimního času“, kterou připravily
dvě vášnivé sběratelky z Klatovska, Iveta Říčková a Jarmila Straková. Již na vernisáži byl o ni obrovský zájem a úspěch sklízí i nadále. Přijďte se tedy podívat, třeba
na u nás ojedinělé krušnohorské
pyramidy. Tento vánoční doplněk
pochází ze severozápadních Čech
a v německém Sasku je populární
dodnes, na vánočních trzích
v Drážďanech stojí každý rok několikametrová krušnohorská pyramida.
Nesmíme opomenout krásnou
výstavu kdyňských zahrádkářů,
která se konala v polovině října
v prostorách tzv. tochorovny. Tradičně zde byly představeny úspě- Děti ze školní družiny si chodí na nádvoří zazpívat.
chy místních pěstitelů. Fascinující
je nejen množství jablečných odrůd, které se sko-bavorského příhraničí“ a „Jaroslav Špillar
na Kdyňsku pěstují, ale i celé aranžmá výstavy. – malíř Chodů“. Nicméně, velmi krásná a

vkusná je např. kniha „Co odnesl čas“, která
představuje ojedinělý soubor starých fotografií zachycujících život na Kdyňsku a Domažlicku v prvních desetiletích 20.
století.
Najdete u nás ale i kuchařku
našich babiček Chuť a vůně
domova, která vás vrátí zpět
do dětství.
Nadále probíhá v prostorách Kdyňského informačního
centra sběr obuvi, která je odvážena do opravny v Klatovech. Svou obuv můžete přinést kdykoliv během otvírací
doby TIC, tedy od pondělí do
pátku mezi 8 a 16 hodinou.
Do infocentra chodí lidé
s různými dotazy. Nedávno
přinesl jeden pán v krabici živého ježka. Prý mu stále leze
do kotelny a má strach, aby si
neublížil. Milý ježek byl tedy
vypuštěn do parku u muzea a
možná se mu tam zalíbí natolik, že v parku zůstane.
Marcel Paška, TIC Kdyně

Turistické informační centrum: od října do dubna od 9.00 do 16.00 hodin, o víkendech
a svátcích je zavřeno. Infocentrum@kdyne.cz, tel. : 379 413 555
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Ohlédnutí za jedním výročím
Připomínáli se jubileum člověka, sedmdesát, osmdesát, devadesát… je to dost; nebo dost? Snad.
Máli tolik let stavba, budova, není to zrov
na moc. To už alespoň sto, dvě stě a více. Zej
ména, když by tu vlastně dávno být neměla,
protože se dělalo všechno možné a dost pro
to, aby nebyla. To měl být úděl jedné stavby
u Všerub. Každého znalého místních pomě
rů okamžitě napadne Tanaberk a jeho Svatá
Anna, jak je zvykem zde nazývat poutní kos
tel sv. Anny.
V letošním roce „oslavil kulaté“, rovnou třísetleté výročí. Od jara se na ně náležitě připravoval. Spolek Tanaberk, založený před časem několika nadšenci v čele s rodinou Krásnických
z Hájku právě z důvodu pokračovat v záchraně
tohoto významného stavebního a poutního
místa, po celou dobu své činnosti, zejména
bezprostřední okolí, cílevědomě zveleboval.
Kostel sám už v té době vykazoval úspěšné několikaletní úsilí z 90. let svého duchovního
správce P. Miroslava Kratochvíla. Tyto práce
byly téměř záchrannou akcí na poslední chvíli
a navázaly na podobnou snahu jeho předchůdce P. Břicháčka, která byla ovšem podstatně
kratší, neboť doba z počátku let sedmdesátých
více nedovolila. Každý, kdo pamatuje stav
interiéru kostela i okolí ze 60. let, musí uznat,
jak velkého nasazení bylo třeba. Ostatně, celá
řada lidí z okolí i ze Kdyně strávila tehdy řadu
volných sobot „aktivním odpočinkem“ právě
tam. Ale to teď není důvodem vlastního ohlížení se za výročím kostela.
Stavba kostela samotného je velmi hodnotná; ne nadarmo předloni i letos byla zařazena
do festivalu akcí přibližujících barokní umění
i celou barokní dobu západních Čech. Přes veškerou nepřízeň doby po 2. světové válce, zejména 50. let, vůbec nic na své hodnotě neztratila.
Oslavy jeho výročí byly proto zcela na místě.
Začaly v červnu zdařilou a hojně navštívenou
Nocí kostelů, pokračovaly pak na přelomu
června/července usazením a požehnáním křížové cesty zřízené p. vikářem Kratochvílem.
Mimochodem, právě v době barokní vznikla
převážná část kapliček, křížových cest atd.
v české krajině, kterou tak pomáhají dotvářet

Město Kdyně a Turistické infor
mační centrum chystají výstavu
ke 100. výročí vzniku Českoslo
venské republiky. Budeme rádi
za jakoukoliv formu spolupráce.
Uvítáme, máli někdo doma vě
ci, jež se tematicky vztahují
k první světové válce, čsl. legiím,
roku 1918 nebo k první republi
ce, a byl by ochotný je zapůjčit
pro výstavu. Děkujeme!

a zdobit. Stejně tak to platí o alejích. Ta vedoucí a lemující cestu ke kostelu sv. Anny byla vysazena asi před pěti léty – přímo nabídla místo
přírodním kamenům zmiňované křížové cestě.
Polovina července pak přijala delegaci zvláštních/mimořádných poutníků, tvořenou plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem,
starosty městyse Všeruby Eschlkamu, MěÚ
Kdyně, zástupci tisku a dalšími. Vlastní pouť a
vyvrcholení oslav se uskutečnilo za překrásného letního dne 30. 7. a zúčastnilo se ho velké
množství lidí. Organizaci a režii celého dne
převzali představitelé městyse Všeruby a města Kdyně, ve spolupráci se Spolkem Tanaberk.
Děkovnou mši svatou celebroval p. vikář
Mons. Miroslav Kratochvíl.
Velmi poutavá a přítomnými vysoce hodnocená pak byla výstava o historii, doplněná řadou dobové fotodokumentace, stejně tak přednášky o době baroka, stavitelích a donátorech

kostela, vlastním a osobním životě celého areálu Tanaberku apod.
Co popřát Svaté Anně do dalších desítek a
stovek let? Aby jej už nepostihovaly neblahé
časy let padesátých, vandalové, vykradači a jiní nemyslící škůdci.
Aby si udržel krásu, poezii a mystiku místa
poutního.
Aby se o něj starali nadále tak osvícení a pro
věc zanícení lidé jako dosud, ať už to bude
Spolek Tanaberk nebo spolek jakýkoliv jiný.
Aby všichni, kdo k němu zavítají, našli to, co
nalézt chtějí a potřebují.
Ať příštím generacím poslouží tak, jak sloužil
těm minulým i nám současníkům.
Ať je trvale svědectvím krásy, lidského umu
i hodnot duchovních.
Zcela určitě to je a bude dost.
Anna Váchalová, Kout na Šumavě.

Současní i bývalí:
setkali se ve Kdyniu

KDYNIUM a. s. ve spolupráci se Základní organizací odborového svazu KOVO KDYNI
UM a. s. uspořádalo tradiční setkání bývalých zaměstnanců, které se konalo v pátek
10. listopadu.
Bývalé zaměstnance přivítalo vedení společnosti a zástupce ZOOS KOVO, kteří je krátce seznámili se současnou situací společností a informovali o záměrech do budoucnosti.
Následně měli účastníci setkání možnost zhlédnout současnou výrobu. Mohlo by se zdát, že
tato prohlídka nebude pro tuto skupinu ničím novým, vždyť mnozí z účastníků v závodě
strávili mnohdy i desítky let, většina z nich se na ni ale vydala.
Po návratu z prohlídky čekala na všechny společná večeře a na závěr večera byla připravena
volná zábava při hudbě s možností tance.
Po celé setkání panovala příjemná nálada. Akce měla mezi všemi zúčastněnými pozitivní
ohlas, a tak se již nyní všichni těšíme na další takto příjemné setkání. Tímto také děkujeme
všem, kteří se na celé organizaci akce aktivně podíleli.
KDYNIUM a. s.
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Šest občánků Ve Všerubech na Martina
ve Lhotě

Na svátek sv. Martina proběhlo v kulturním sále ve Všerubech setkání se seniory. Odpoledne
zahájil starosta městyse Václav Bernard, který neopomenul během přivítání vyjmenovat započaté stavební akce, zrealizované úpravy veřejných prostranství, a to nejen ve Všerubech, ale
i v místních částech a také zmínil hojný počet uspořádaných kulturních a společenských akcí.
A že jich nebylo málo, bylo patrné i z vystavených fotografií na panelech či pouštěné prezentaci.
Prezentaci s fotkami vystřídala také videa. Největší úspěch mělo video o Česko-německých svatojakubských dnech, které proběhly v létě od 21. do 23. července. O kulturní program se postaraly tradičně děti z Mateřské a Základní školy Všeruby, dětský folklorní soubor Mráček, který doprovázela dudácká kapela Dráteníci a kapela Relax. Nechyběly staňkovské koláče a řízky připravované ZOD Mrákov.
(ou všeruby)

Vítání občánků proběhlo v sobotu 11. 11.
v Obecním úřadě v Chodské Lhotě. Tři hol
čičky a tři chlapce, společně s rodiči a pří
buznými přivítali starosta František Jílek
a místostarosta Miroslav Jäger. O kulturní
program pro téměř 25 účastníků se posta
raly děti z mateřské školy, které si právem
zasloužily potlesk od přítomných rodičů a
prarodičů. Po přípitku dostalo šest nových
občánků hrací kostky, přání od obecního
úřadu Chodské Lhoty, finanční dar
1000 Kč, pamětní list a maminky květiny.
„Dárky jsou velmi praktické," shodli se
všichni přítomní, kterým se vítání velmi lí
bilo. Rodiče se vyfotili se svými ratolestmi
u obecní kolébky a podepsali se do pamět
ního listu obce. Nový občánci jsou: Nikola
Stanglová, Markéta Jílková, Viktorie Rai
serová, Augustýn Pech, Pavel Vodička
a František Vavřička.
Ing. Miroslav Jäger, místostarosta

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

CHUŤ A VŮNĚ DOMOVA

Uklidili „Úlíkovskou“ za 72 hodin
Po roce opět přišel čas udělat něco pro na
še životní prostředí. Ve Staněticích se toho
opět zhostili mladí hasiči se svými vedoucí
mi a zapojili se do celostátního projektu 72
hodin. Zprostředkovává ho Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Če
skou radou dětí a mládeže pro kolektivy
mladých hasičů.
Ve Staněticích po loňském vyčištění cesty
„Kanická“ se pustili do úklidu cesty „Úlíkovská“.
Úkol to byl o to větší, jelikož v předešlý den se
členové účastnili branného závodu. Proto byl
i ranní rozjezd pomalejší, ale sluníčko hřálo a
odpadů přibývalo, nakonec se opékaly buřty.
K neuvěření je, kolik odpadů dokáží naši spoluobčané beztrestně navozit do lesů, namísto řádné recyklace. Podporu této akci poskytl i obecní
úřad Zahořany. Za úspěch vedoucí považují, že
děti začaly vnímat nakládání s odpady za důležité a cestou domů sbíraly odpadky, aniž by
„musely“. Pojďme něco udělat pro životní prostředí.
Hanka Hoffmannová
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Šest set šedesát let završil kalendář
Oslavy výročí v Loučimi završili ne mu a poutnímu kostelu Panny Marie v Novšedním zájezdem a zajímavým kalendá vých Kostelích, kde se zájezdu ujal bývalý
řem.
starosta Neukirchenu a velký přítel Loučimi
Další z přeshraničních aktivit, která nava- Egid Hoffmann a povyprávěl o historii a souzovala na oslavy 660 let, byl výlet občanů časnosti kostela, jenž vznikl na základě poz Loučimi a okolí do bavorského pohraničí, věsti o Loučimské madoně, jejíž originál se
který zorganizovala starostka
obce Loučim, Jana Dirriglová.
Asi 60 účastníků vyrazilo autobusem na druhou stranu česko-bavorské hranice, kde navštívilo zajímavá místa.
Nejprve to byla návštěva
Kunstwanderweg (umělecké
cesty) a Kunstpavillon (uměleckého pavilonu) nad Eschlkamem, kde si v jehlanu u Stechensried prohlédli velké obrazy německých i českých umělců a vyslechli výklad starosty
Eslkamu Seppa Kammermeira.
Odtud pokračovali do palírny
rodiny Meidinger též v Eschlkamu, kde dělají destiláty Loučimští na společné fotografii před Drakem a v ZOO Lohberg.
z ovoce z nejbližšího okolí. Další zastávkou bylo Dračí jezero u Furth im nachází nad hlavním oltářem zdejšího kosteWald a Dračí sluj v témže městě, kde se podí- la (v Loučimi mají kopii). Také jim ukázal
vali na zaparkovaného draka z každoroční klášterní zahradu a v prostorách františkánhry Drachenstich, jehož lze v akci vidět kaž- ského kláštera měli nachystanou tradiční badý rok ve Furthu na náměstí, kde je hlavní vorskou svačinu – housku s teplou bavorpostavou 500 let staré hry o husitských ná- skou sekanou a preclíky namazané máslem.
jezdech do Bavorska.
Po prohlídce sbírky votivních svíček, z nichž
Z dračí jeskyně se přesunuli ke klášterní- největší váží 102 kg, odjeli do Lohbergu, kde

Pět křížků
ve Lhotě
Lhotští renovovali pět křížků na katastru
obce. V Chodské Lhotě dokončili realiza
ci projektu „Revitalizace drobných sak
rálních památek“, který byl spolufinan
cován v rámci programu Program stabili
zace a obnovy venkova Plzeňského kraje
2017.
Do projektu bylo zařazeno pět křížků včetně žulových sloupů. Jedná se o kříž v levém
výklenku při vchodu do kaple, kříž u křižovatky před hostincem u Choda, dva kříže při
cestě na Loučim a kříž v prudké zatáčce
směrem na Štefle. Zhotovitelem bylo KAMENICTVÍ M+K z Domažlic. Práce byly zahájeny 29. května a byly ukončeny 27. října. Celkové náklady na renovaci a opravu činily necelých 150.000 Kč, z toho dotace od Plzeňského kraje je 100.000 Kč.
Ing. Miroslav Jäger, místostarosta

navštívili Glashütte Alte Kirche (sklárna Starý kostel).
Tady jim mistr a majitel sklářské dílny Hubert Hödl osobně předvedl zrod skleněné labutě a vázičky pro jednu růži. To byla patrně
nejzajímavější část zájezdu.
V Arrachu (2480 obyvatel) si prohlédli další palírnu rodiny Drexler,
kde vyrábí kromě whisky i vodku.
Všechny tyto produkty bylo možno
ochutnat, čehož využili snad všichni.
Hned vedle palírny – jejíž historická
část byla zajímavá a stála za zhlédnutí – má rodina Drexler muzeum řemesel, kde jsou k vidění dílny starých
řemeslných povolání regionu jako
švec, kolář, kovář zámečník a sedlář.
Program pokračoval znovu v Lohgergu, kde kromě jiného mají zoologickou zahradu. Tady žijí hlavně
místní druhy zvířat, jde tedy spíše
o zahradu lesní zvěře (přes 400
exemplářů 100 druhů zvířat). Poslední zastávka putování bavorským
příhraničím byla v rekreačním domě
v Lambergu, kde měli zajištěnou večeři.
Oslavy, zájezd a kalendáře na rok 2018, jenž
vznikl z fotografií zájezdu a některých míst
v okolí Loučimi se uskutečnil v rámci projektu „Společné setkání, následné poznání, výsledné vnímání“ a byl spolufinancován EU
v rámci Dispozičního fondu.
Text a foto Zdeněk Huspek

Dlažov slavil Halloween

Sbor dobrovolných hasičů a obecní úřad Dlažov pořádaly v dlažovské sokolovně třetí ročník hal
loweenského odpoledne plného zábavy pro děti i rodiče. Akce se zúčastnilo více než 30 upírů, čaro
dějnic, zombie a za dalšími maskami schovaných dětí. Ti nejmenší se při průchodu temnou ulič
kou, osvětlenou pouze svíčkami a atmosférou dokreslenou ponurými zvuky, chytali maminek, ale
na sále už řádili jako ostřílená strašidla. Po úvodním dlabání dýní, které neodmyslitelně k Hallo
weenu patří, se děti vrhly na soutěžení ve strašidelných disciplínách. Dalším bodem zábavy byly
skupinové tanečky či výtvarná dílnička, kde si děti mohly vytvořit tématické dárkové tašky či de
korace. Šárka Hodková upekla dětem i rodičům malou svačinku v podobě okatých muffinů a suše
nek ve tvaru netopýra, dýně či ducha. Na závěr proběhlo vyhlášení nejvydařenějších dýní, o čemž
rozhodli sami účastníci formou hlasování. Ti nejúspěšnější byli odměněni. Dětem se až do večer
ních hodin věnovali chlapci a děvčata z SDH Dlažov, kteří po podařené akci nadále zůstali v rolích
strašidel až do nočních hodin a oslavili Halloween po svém.
Lenka Černá
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Kulturní servis
PROSINEC
l 22. 12. Dlažov, vánoční písně a koledy v podání Capra di
Fossa od 18 hodin v kapli sv.
Jana Nepomuckého v Mileticích

l 31. 12. Brnířov, půlnoční
setkání občanů Brnířova, v Brnířově u rybníka, společná
oslava příchodu nového roku,
občerstvení zajišťuje OÚ Brnířov

l 23. 12. Koloveč, vánoční
LEDEN
setkání občanů a „Živý betlém“ před kostelem od 17 ho- l 1. 1. Dlažov, novoroční vycházka od 14 hodin, sraz
din
u kaple sv. Markéty
l 24. 12. Všeruby, půlnoční
l
1. 1. Brnířov, 36. ročník pomše svatá na Tanaberku od 22
chodu
na Štefle, zajišťují brníhodin
řovští hasiči, sraz na návsi ve
l 26. 12. Slavíkovice, vánoč13 hodin
ní koncert v kostele Sv. Josefa,
od 16 hod., vystoupí soubor l 3. 1. Všeruby, novoroční
Prácheň z Horažďovic. Pořádá vycházka do kostela Dobrého
Pastýře v Hyršově, sraz účasobec Černíkov
tníků v 10 hodin na hraničním
l 27. 12. Všeruby, vánoční
přechodu Eschlkam/Všeruby
vycházka do kostela sv. Jana
Křtitele na Maxově, sraz v 10 l 6. 1. Chodská Lhota. Tříhodin v Eschlkamu u restaura- králová sbírka, dopoledne
ce zur Post
l 13. 1. Koloveč, myslivecký
l 30. 12. Všeruby, Česko-ba- ples v kulturním domě od 20
vorské Vánoce na Tanaberku, hodin, hraje Dupalka

kolovna, kapela „TAKY TAKY",
zve SDH Chodská Lhota.
l 27. 1. Koloveč, sportovní

ples v kulturním domě od 20 h,
hraje ASFALT

ÚNOR
l 3. 2. Koloveč, masopustní

průvod a zábava v kulturním
domě od 15 do 20 hodin
l 10. 2. Dlažov, dětský maš-

karní rej v sokolovně pro děti
i dospělé od 14 hodin
l 10. 2. Dlažov, hasičský bál

v sokolovně od 20 hodin, hraje
Kolovanka
l 10. 2. Koloveč, ples Městy-

se Koloveč v kulturním domě
od 20 hodin, hraje Skalanka
l 24. 2. Starý Klíčov, tradiční

hasičský bál, od 20 h. v KD,
hraje kapela Elixír, pořádá
SDH
l 25. 2. Starý Klíčov, dětský

maškarní bál, od 14 h. v sále
od 14 hodin Česko-německá l 13.1. Chodská Lhota, ha- KD ve Starém Klíčově, pořádá
mše svatá v kostele sv. Anny
sičský bál, od 20.00 hod, so- SDH

Ladovská výstava
V prostorách Městské knihovny ve Kdyni
probíhá od 6. listopadu akce nazvaná Josef
Lada.
Letošní výročí 130 let od malířova a spisovatelova narození a 60 let od jeho úmrtí inspirovalo knihovnice k vytvoření výstavy, besed
pro školáky a výtvarné soutěže.
Pozvání na tuto akci přijaly všechny třídy
1. stupně ZŠ ve Kdyni, ZŠ Kouta na Šumavě,
čtvrťáci ze ZŠ Mrákov a MŠ ze Kdyně, Hluboké
a Kouta na Šumavě.
Veřejnosti je výstava,
která je rozmístěna po
celém prostoru knihovny, přístupná v běžné
provozní době. K vidění
je nejen řada knih slavného malíře a spisovatele, ale setkat se tu můžete například s vojákem
Švejkem a ponocným
v životní velikosti, kocourem Mikešem, chytrou Kmotrou liškou a řadou dalších postaviček.
Nemůže chybět ani
„ladovská“ zima, která
nejen u dětí sklízí asi

největší úspěch. Smyslem této akce je nejen
upřímné vzdání pocty tvorbě Josefa Lady, ale
také získat k četbě další dětské čtenáře, což
se opravdu daří.
Máme radost, že v letošním roce překročíme tisícovku čtenářů.
Výstavu v plném rozsahu si můžete pro
hlédnout do 6. prosince, kdy část expozice
nahradí již tradiční výstava betlémů.
Irena Hambeková, MěK Kdyně

PROSINEC
1. a 2. 12. ve 20 h – PIRÁTI
Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
– USA
5. a 6. 12. ve 20 h – BÁBA Z LEDU –
ČR, SR, Francie
8. a 9. 12. v 17 h – AUTA 3 – USA
12. a 13. 12. ve 20 h –
TRANSFORMERS:
POSLEDNÍ RYTÍŘ – USA
15. a 16. 12. v 17 h – JÁ, PADOUCH 3
– USA
24. 12. ve 14 h – ŠMOULOVÉ:
ZAPOMENUTÁ
VESNICE

LEDEN
2. a 3. 1. ve 20 h – ALDABRA: BYL
JEDNOU JEDEN
OSTROV – ČR
5. a 6. 1. ve 20 h – PO STRNIŠTI BOS
– ČR / SR / DÁNSKO
9. a 10. 1. ve 20 h – VÁLKA
O PLANETU OPIC – USA
12. a 13. 1. v 17 h – HURVÍNEK
A KOUZELNÉ MUZEUM
– ČR / BELGIE / RUSKO
16. + 17. 1. ve 20 h – VÍNO NÁS
SPOJUJE – FRANCIE 19.
+ 20. 1. ve 20 h – PIRÁTI
Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
– USA
23. + 24. 1. ve 20 h – PO STRNIŠTI
BOS – ČR / SR /
DÁNSKO 2017
26. + 27. 1. v 17 h – AUTA 3 – USA
30. + 31. 1. ve 20 h – CUKRÁŘ –
IZRAEL / SRN 2017

Přivýdělek z domova
www.primavydelek.cz
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Procesí z Bavorska v loučimském kostele
Za nevlídného dne, proloženého krátký
mi přeháňkami, dorazilo v sobotu 11. lis
topadu krátce před jednou hodinou odpo
lední do loučimského kostela Narození
Panny Marie procesí bavorských věřících
z Neukirchenu beim Heiligen Blut.
Pouť se koná v sobotu před sv. Martinem,
neboť podle pověsti právě tento den v roce
1419 odnesly z kostela sošku Madony zbožné ženy na bavorskou stranu hranice. Letošní procesí absolvovalo na trase dlouhé kolem 25 kilometrů 78 lidí a spolu s dalšími,
kteří přijeli autobusem, se zúčastnili mše
svaté, kterou celebroval regionální děkan
poutního kostela v Neukirchenu Georg Englmeier. Letošní poutní procesí probíhalo ve
velmi vřelé atmosféře.
Zúčastnil se i druhý starosta Nových Kostelů a mluvčí farní rady Hans Kerscher, který
zhodnotil cestu slovy: „Šlo se dobře, vybíráme si raději polní nebo lesní cesty, nechodíme po asfaltu. Atmosféra byla dnes velmi har-

Žijeme tu
s Vámi

Kdyně
Kdyně
105.3
105.3 FM
FM

monická. Věkové složení je od mladých až po
seniory, letos se přidalo i několik mladých dívek ve věku 12 až 14 let.“
Po mši se všichni odebrali do restaurace

pana Matějky, kde poobědvali slepičí polévku
a řízek s bramborovým salátem, chutnaly určitě i koláče a káva. Další procesí bude opět za
dva roky.
Text a foto Z. Huspek
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Když je sníh ještě nesmělý...

Čeští i bavorští harmonikáři si zahráli v Loučimi v restauraci pana Matějky
na dalším setkání přátel harmonik, tentokrát s hojnou bavorskou účastí
nejen nástrojů, ale i obecenstva z okolí Degendorfu.
Zdeněk Huspek

V areálu Zemědělského obchodního družstva Mrákov otevřeli novou pro
dejnu finančně podpořenou z MAS Český les. Kromě uzenin a masa z vlas
tního chovu jsou zde k mání také mléčné a ovocné regionální výrobky. Ote
vřeno je ve všední dny od 10–17 hod., v sobotu pak 9–11 hod.

PS Safír pořádala ve Kdyni drakiádu. Po několika letech se termín sešel
s ideálním počasím a nebyl problém vypustit i větší draky, kteří po překoná
ní prvních výškových metrů viseli ve vzduchu pěkně dlouho. Jakub Hrubý

Starší družstvo mladých hasičů z Hluboké získalo v CHODSKÉ LIZE celkové
druhé místo. Mladší družstvo mladých hasičů z Hluboké získalo v CHOD
SKÉ LIZE celkové první místo.
Petr Drahoňovský

Zástupci DSO Kdyňsko navštívili starosty německých měst Parsberg (Josefa Bauera) a Beratzhausen (Konrada Meiera). Projednávala se další možná
spolupráce v oblasti turistiky, vzdělávání a rozvoje venkova. Navíc se už po několikáté Kdyňsko účastní tamních vánočních trhů, letos jubilejních desá
tých. Proto začínaly už ve čtvrtek, 30. listopadu a trvaly po celý první adventní víkend. Na stánek Kdyňska už tamní obyvatelé čekají, těší se na uzeniny
ze ZOD Mrákov, med a jmelí z Českého lesa.
Sylva Heidlerová

