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Kdyňsko v létě, jak má být

V obci Kout na Šumavě připravila učitelka mateřské školy tři turistické
stopovačky po okolí obce pro rodiče s dětmi.
Více str. 6
U příležitosti Dne dětí předal starosta J. Janeček v Mateřské škole Sto‑
nožka v Mrákově dětem do užívání multifunkční plochu z povrchu
SmartSoft s dopravními a hracími prvky. Minihřiště, které je zabudová‑
no na školní zahradě, budou děti ve Stonožce využívat k rozvoji doprav‑
ních dovedností a zvyšování fyzické obratnosti. Dárek děti s učitelkami
z obou tříd MŠ okamžitě s nadšením využily už v průběhu oslavy.
Eliška Vrbová, MŠ Stonožka Mrákov

V Kolovči přivítali dvacet čtyři nových občánků.

Více str. 7

V červnu se vydali pocinovičtí školáci na tradiční týdenní pobyt v No‑
vých Hutích na Šumavě. Navštívili i vlčí výběh na Srní, zdolali vrchol Bla‑
tenského lesa Kleť, kde navštívili observatoř, na Kvildě zase jelení výběh
a v Borové Ladě nejkrásnější Chalupskou slať. Nechyběla stopovačka, vý‑
let za zmrzlinou na Churáňov a soutěže a hry u hotelu.
ZŠ Pocinovice
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Čistírna odpadních vod v Mrákově
Obec Mrákov začala
v lednu letošního roku
s rekonstrukcí staré
čistírny
odpadních
vod. Cena za rekon‑
strukci je 46 milionů
korun.
Mrákov získal na tuto
akci dotaci od Minis‑
terstva zemědělství ČR
ve výši 27 milionů.
Ostatní náklady hradí
obec ze svých pro‑
středků. Stavbu prová‑
dí firma Henstav s. r. o.,
vše by mělo být hoto‑
vo do konce letošního
roku. Nyní se pracuje
na objektu kalových
polí, kde aktuálně prá‑
ce komplikuje nepří‑
znivé počasí.
H. Duffková,
obec Mrákov
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Akordeonisté ze ZUŠ Kdyně
zakončili školní rok malým
koncertem
Žáci z akordeonového oddělení ZUŠ Kdyně
ze třídy paní učitelky Jarmily Vlachové a
pana učitele Patrika Kotlára v sálku Měst‐
ské knihovny ve Kdyni vystoupili na spo‐
lečném koncertě. Předvedli rodičům a pra‐
rodičům, co se za uplynulé pololetí naučili.
I když letošní výuka nebyla jednoduchá,
všichni zahráli, jak nejlépe dovedli, a vy‐
sloužili si velký potlesk a pochvalu. Milým
překvapením bylo vystoupení sester Marie
a Anežky Kaufnerových, které zahrály spo‐
lečně s dědečkem, který je velký muzikant.
Ten si s nimi zakoncertoval na trubku. Jako
host si na koncert přijela zahrát bývalá žá‐
kyně ZUŠ Kdyně Hana Matějková, která se
v té době připravovala na akordeonovou
soutěž. Přejeme všem pedagogům i stu‐
dentům krásné prázdniny a hodně radosti
z hraní.
Martina Matějková

Kdyňští ertéčkáři reprezentovali
Po dlouhé covidové době se opět konal závod v rybolovné technice (RT),
a to ve dnech 25.–27. června v Českých Budějovicích. Jednalo se o Velkou
cenu Českých Budějovic + 1. závod Světového poháru. Na tento závod se
všichni těšili a předem se snažili dotrénovat, co jen mohli.
Jelikož byl závod spojen s 1. závodem Světového poháru, mohli si naši zá‐
vodníci porovnat své zkušenosti se závodníky z jiných států.
V tomto závodě obsadil v kategorii juniorů 1. místo David Nejdl, Lu‑
cie Nejdlová obsadila 7. místo v kategorii juniorek.
Dalším důležitým závodem bylo Mistrovství ČR juniorů a žáků v RT, které
se konalo 2.–4. července v Kroměříži. Naši závodníci se mohli připravit již
podstatně lépe, a proto odjížděli s nadějí většího úspěchu. Po dlouhé ces‐
tě konečně dorazili do cíle, kde na ně čekali nejen připravené terče na
první disciplíny, ale i báječná atmosféra a sportovní kamarádi (soupeři).
Oba dva dny se snažili získat co nejvíce bodů nejen pro sebe, ale i pro tým.
V tomto závodě dokázali získat: David Nejdl – 3 x zlato, 2 x stříbro
Mistr ČR v kategorii junioři – disciplíny D1, D4 a D5, Vícemistr ČR v kate‐
gorii junioři – disciplíny D3 a 5ti boj
Jakub Schleiss – 1x stříbro – Vícemistr ČR v kategorii žáci 5ti boj
Lucie Nejdlová – 2x zlato, 1x stříbro a 1x bronz, Mistryně ČR v kategorii

Kdyňský tým na Mistrovství ČR juniorů a žáků v rybolovné technice.

Na Velké ceně Českých Budějovic a 1. závodě Světového poháru obsadil
David Nejdl v kategorii juniorů 1. místo.
žákyně – disciplíny D1, D5, Vícemistryně ČR v kategorii žákyně – discip‐
lína – 5boj, 2. Vícemistryně ČR v kategorii žákyně – disciplína D2
Změřit si své zkušenosti se závodníky z celého světa je výzva pro kaž‐
dého závodníka. Proto naši závodníci navštívili ve dnech 10.–11. čer‐
vence Nové Zámky na Slovensku, kde se konaly hned tři závody naj‑
ednou – Slovak
Open + 2. a 3. závod
K DY Ň S KO – informační zpravodaj
Světového poháru. I
vydává: Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko
přes nepřízeň počasí
Adresa redakce:
dokázal David Nejdl
TIC Kdyně, Nádražní 314, 345 06 Kdyně
obsadit 2. místa ve
e‐mail: heidlerova@tiscali.cz,
všech 3 závodech.
Kdynsko@seznam.cz
Za obsah zpravodaje odpovídá vydavatel.
Lucie Nejdlová ve
svých třinácti letech Redakční rada DSO Kdyňsko si vyhrazuje právo
příspěvky nezveřejnit, krátit a redigovat.
skončila mezi junior‐
Odpovědná redaktorka: Sylva Heidlerová
kami (15–18 let) na
Evidence periodického tisku
krásném 5. a 9. místě.
pod č. MK ČR E 15943
uzávěrka příštího čísla: 22. 9. 2021
Radka Nejdlová
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Udržet stavební úřady v obcích
V článcích pro Kdyňsko se snažím zmiňovat vebních úřadů, pak především proto, že se to
výsostně politická témata z úrovně komunální našeho regionu bytostně dotýká. Za impulsem
tohoto nesmyslného návrhu stojí především
či celostátní politiky.
Od počátku vydávání Kdyňska, které vychází stavební tlaky v Hlavním městě Praze a možná
už 17 let, bylo snahou vedení mikroregionu ještě v Brně a Ostravě. Naopak si nemyslím, že
takové tlaky by pocházely z na‐
ukázat to podstatné ze života,
šeho krajského města. Konec‐
ale mnohdy i historie území,
konců světe div se, sídlo Nej‐
které nestojí na hlavních tep‐
vyššího stavebního úřadu by
nách vedoucích do krajských
mělo být v Ostravě a se sídlem
či celostátních center. To sa‐
dalšího celostátního Úřadu
mozřejmě i dnes znemožňuje
územního rozvoje, který by
příležitost dostat se do Pra‐
měl zpracovávat politiku archi‐
hy či Plzně v řádu desítek
tektury a stavební kultury, se
minut a pohodlně využívat
počítá v Brně.
pracovních či kulturních na‐
Nechci popisovat všechny
bídek, které se v těchto měs‐
případné změny, které by tím
tech nachází. Nejbližším re‐
ve veřejné správě nastaly. Nej‐
gionálním kulturním, vzdělá‐
vyšší stavební úřad a jím vy‐
vacím a společenským cen‐
tvořené územní složky by totiž
trem jsou pro nás Klatovy.
plnily úlohu jakéhosi univer‐
Při své náklonnosti k tomuto
Ing. Vladislav Vilímec.
zálního správního orgánu, a to
nádhernému městu si však
nemyslím, že by měla jít stranou další bývalá nejen na úseku stavebního řádu.
Dokonce by rozhodoval i o pokácení dřevin
okresní centra v senátním obvodu, který za‐
na území obcí. Prostě centralizace, která tady
stupuji.
Obstát v konkurenci těchto o něco větších nebyla snad ani v předlistopadových dobách.
Senát všemi hlasy senátorek a senátorů (!!)
měst bývalo častým tématem i na Kdyňsku. To
našemu regionu dodávalo i potřebnou motiva‐ touhu po naprostém ovládnutí stavebního a
ci. Především Kdyně byla historicky velkým všech navazujících řízení státem odmítl. Znalci
zaměstnavatelem v důsledku textilní i strojí‐ historie projednávání zákonů v Senátu uvádě‐
renské tradice. Je to region, který má svoji své‐ li, že se snad stalo poprvé v moderní éře, kdy
bytnost, chcete‐li duch místa. Od pradávna návrh zákona odmítli všichni senátoři. Přesto
Kdyňsko tvořilo významný obchodní spoj a se SPD a komunistický klub v Poslanecké sně‐
někdy i nárazníkový pás. Je dobře, že to druhé movně rozhodly být těmi „užitečnými“ souput‐
dnes není až tak důležité. Naopak blízkost ba‐ níky Andreji Babišovi a jeho kamarile.
Zda by na Kdyňsku zůstal v nějaké podobě
vorských sousedů je převážně výhodou.
Pokud tady přece jen zmíním celostátně po‐ stavební úřad, není jisté. Počtem obyvatel se
liticky výbušné téma případného rušení sta‐ započtením Černíkova sice o několik desítek

přesahuje zákonem stanovenou hranici 10 tis.
obyvatel, ale vyhláškou o tom musí rozhod‐
nout právě Nejvyšší stavební úřad. V zákoně
jsou totiž uvedeny přímo jako územní složky
pouze krajské stavební úřady. Navíc je nejisté,
zda by se stávajícím zaměstnancům obcí či
krajů chtělo jít pod státní službu řízenou z Os‐
travy.
Současná opozice v Poslanecké sněmovně
jasně naznačila, že takový nesmysl by hned po
volbách zrušila, dokud se na tuto avizovanou
změnu nevyhází stovky milionů, resp. jednot‐
ky miliard korun. Snad ještě zmíním, že tento
návrh byl načten na poslední chvíli v Poslanec‐
ké sněmovně jako tzv. komplexní pozměňovací
návrh v hospodářském výboru sněmovny po‐
slancem Martinem Kolovratníkem zjevně za
vydatné podpory Ministerstva pro místní roz‐
voj. Bylo tak zcela v rozporu s dohodou, kterou
předtím ministerstvo učinilo se Svazem měst
a obcí ČR.
Že absolutně nejde o snahu racionálně řešit
určité byrokratické problémy, které se v po‐
sledních letech ve stavebním řízení nakupily,
je nasnadě. Zvláštní úlohu při prosazování
centralistického modelu sehrála bohužel i Če‐
ská komora architektů vedená bývalým primá‐
torem Prahy Janem Kaslem. Zřejmě prosazení
vlastních stavebních předpisů pro Prahu, Brno
a Ostravu bylo důležitější než dostupnost fun‐
gování stavebních úřadů.
Blížící se parlamentní volby tedy dostaly
další silné téma, které se občanů bytostně do‐
týká.
Sapienti sat. V českém překladu tento dříve
hojně užívaný latinský výraz zní moudrému
postačí.
Ing. Vladislav Vilímec,
senátor Parlamentu ČR

Chystá se cyklotrasa Kdyně – Domažlice
Dobrovolný svazek Kdyňsko se na červnové valné hromadě do‑
hodl o vypracování studie cyklotrasy Kdyně – Domažlice.
Zájmů, které spojují obce v našem regionu, je mnoho. Vždyť např. pro‐
voz skládky v Libkově před lety vyústil ke vzniku původního Sdružení
obcí Kdyňska. Dnes je Kdyňsko dobrovolným svazkem, který je považo‐
ván i z pohledu Evropské unie za součást tzv. vládního sektoru. DSO
Kdyňsko, prostřednictvím centra společných služeb, zajišťovalo a zajiš‐
ťuje pro obce a školy regionu i činnost tzv. pověřence v rámci ochrany
osobních údajů (GDPR). Navíc sedmnáct let vydává společné noviny,
které informují o dění v obcích Kdyňska.
Doba začátku našeho století je dobou prudkého rozvoje cyklodopravy.
Přispěla k tomu i obliba elektrokol. Z druhé strany výrazně přibylo auto‐
mobilové dopravy. Jezdit dnes na hlavních tazích je skutečně životu ne‐
bezpečné. A to bez ohledu na to, jak to nakonec dopadne s oním poža‐
davkem odstupu minimálně jednoho a půl metru při podélném předjíž‐
dění. Tam, kde je to účelné a možné, tedy začínají vznikat speciální cyk‐
lostezky.
Plzeňský kraj velmi podporuje jejich budování. Je však nutné dbát, aby
cyklostezky nevedly pouze z jednoho do druhého bodu na trase, ale byly
postupně propojeny. Kdyňsko převážně neleží na mezinárodní cyklot‐
rase se značením CT 3 München ‐ Praha, byť ve staré variantě značení
jsou obsaženy na této trase i Bořice směrem na Zahořany, Koloveč až do
Plzně. Hustou síť cyklostezek vybudovaly také Všeruby. Cyklotrasa č.
2014 vede ze Všerub do Kouta na Šumavě, Mrákova až do Domažlic. Po‐
většinou se využívá silnic nižší třídy.

Chybí však speciální cyklostezka vedoucí ze Kdyně do Domažlic, i když
víme, že tento směr cyklisté využívají pro přímé spojení s Domažlicemi i
jako rekreační trasu. Přičemž jezdit po tzv. koutské dálnici na kole je vel‐
mi nebezpečné. V Dobrovolném svazku obcí tedy vznikla idea spo‑
lečně koordinovat vedení cyklotrasy Kdyně – Domažlice, k níž po‑
čítáme dnes i samostatné obce patřící dříve pod územní působnost
Kdyně. V budoucnu by mohla následovat trasa vedoucí směrem k měs‐
tům Nýrsko a Klatovy.
Po konzultaci s krajským cyklokoordinátorem jsme se rozhodli vyho‐
tovit nejprve studii vedení cyklotrasy Kdyně‐Domažlice, kterou zpracuje
projektová kancelář MSP zastoupená ing. arch. Václavem Masopustem do
konce letošního roku. Po odsouhlasení studie by pak mohlo následovat
budování jednotlivých částí cyklotrasy. To už bude dominantně věcí
jednotlivých obcí na trase, které by se o své úseky následně staraly. Je to
samozřejmě běh na delší trať. Ale nabízí se využití velkorysé finanční
podpory, kterou se zvláště Plzeňský kraj v posledních letech vyznačuje.
Tím samozřejmě není dotčena ani pomoc státu z prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury. Přímé spojení do Domažlic kvalitní a hlav‐
ně bezpečnou cyklotrasou by nemuselo být jen velkým a nedosažitelným
snem. Dobrovolný svazek Kdyňsko učinil ve splnění tohoto snu první vý‐
razný krok.
Ing. Vladislav Vilímec, předseda DSO Kdyňsko, senátor
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Česko‑bavorský summit v Hohenbogenu
Zajímavá diskuze o situaci členských zemí a budoucnosti Evropy
s evropským zástupcem, předsedou EPP Manfredem Weberem,
proběhla v Berghaus Hohenbogen. I když se Evropa na první po‑
hled zdá komplikovaná a abstraktní, převažují výhody společ‑
ného života, společného hospodářského prostoru, stabilita a
mír. Zmíněn byl mimo jiné i 12bodový plán česko‑bavorské
spolupráce a posílení hraničních regionů. Za českou stranu se
summitu účastnili starostka obce Loučim Jana Dirriglová, staro‑
sta města Domažlice Zdeněk Novák a starosta městyse Všeruby
Václav Bernard. Za účasti komunálních politiků, zástupců vlády,
Evropské unie a ekonomické sféry se diskutovalo o možnostech
a plánech pro nejbližší budoucnost. Hlavními tématy byly struk‑
turální podpora, kultura, vzájemné setkávání, ekonomika nebo
vyrovnání se s jazykovou bariérou. Na zásadních tématech pa‑
novala shoda a všichni přítomní se ujistili, že v mnoha ohledech
táhnou za jeden provaz.
Václav Bernard

Dětské hřiště v Pocinovicích
Zastupitelé obce Pocinovice v sobotu 12. června otevřeli nové dětské
hřiště. Otevření se původně plánovalo ke Dni dětí, ale bohužel klimatické
podmínky a technologická přestávka po zabetonování patek herních prv‑
ků to neumožnily. Slavnost byla zahájena ve 14 hodin a sešlo se téměř pa‑
desát dětí. Nejprve malovaly na asfalt a po rozdání odměn a úvodním slo‑
vu starostky obce místostarosta Václav Ponocný otevřel vstup na hřiště a
pustil děti dovnitř. Na dětech bylo vidět, že se moc těšily, a věřím, že si ta‑
ké odpoledne užily.
Původní dětské hřiště muselo ustoupit rozsáhlým stavebním akcím,
které v obci probíhaly od roku 2018 do jara 2021. Umístění dětského
hřiště zůstalo na původním místě a po dohodě mezi obcí a Povodím Vlta‑
vy, a. s., se mohla plocha dětského hřiště zvětšit. Díky tomu bylo osazeno
sedm herních prvků, pískoviště s novými hračkami, dvě lavičky a zastře‑
šené sezení, před vstupem stojan na kola. Protože se v obci vybudoval no‑
vý vodovod, dětské hřiště má svoji vodovodní přípojku a pokud to bude
nutné, může se v budoucnu osadit na hřišti pítko.
Poděkování patří všem, kteří pomohli při realizaci dětského hřiště. Pře‑
jeme dětem, aby si hraní na dětském hřišti užívaly a rády se na něj vracely.
Marie Homolková, starostka obce

Děkujeme Brnířovu za sál ke cvičení
Děkujeme za bezplatné po‑
skytnutí sálu k našemu cvi‑
čení obci Brnířov.
V loňském roce jsme cvičily
kvůli covidovému omezení
jen od září do října 2020.
Od ledna 2021 jsme pravi‑
delně cvičily 2x týdně po
skype z domova.
Od května letošního roku
jsme ke cvičení využily za‑
hradu obecního úřadu. Na‑
še cvičení v tomto školním
roce jsme tradičně zakon‑
čily opekačkou v kempu
Hájovna Kdyně.
Za odrostenky Brnířov
Hynčíková Libuše
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Všeruby a Nová Ves pomohly Moravě
Dobrovolní hasiči ze Všerub, Nové Vsi a
„Realita byla daleko horší, než bylo pa‑ covala od svítání do soumraku. Na střechu
starosta městyse Všeruby pomáhali na jižní trné z televizních záběrů nebo fotek dávali fólie, latě, krytinu a připravili vše
Moravě s odstraňováním škod po ničivém z internetu. V tom lepším případě lidem tak, aby už mohl jen přijít pokrývač a
tornádu. Poté, co dorazili na místo a viděli alespoň část domu zůstala. Procházeli položit tašky. Nejsilnějšími prožitky však
následky na vlastní oči, roz‑
byla setkání s místními. Pan
hodli se oproti původnímu
starosta mluvil například se
plánu zůstat celý týden. „Lidé
starší paní, která litovala, že
tam byli neskutečně vděční.
si tornádo nevzalo i ji. Zniče‑
Byli bez elektřiny, vody a stej‑
ný dům neměla ani pojištěný
ně se nás snažili alespoň
a chyběly jí i peníze na jeho
v omezené míře pohostit. Pro‑
opravu. Byla bezradná a nevě‑
žívali jsme nepopsatelné chví‑
děla, co dělat. Sehnali jí zá‑
le,“ vzpomíná Václav Bernard.
kladní materiál a pomohli.
Na jižní Moravu s ním mimo
Podobných příběhů si dobro‑
jiné odjel Václav Polák. „Když
volníci vyslechli v Moravské
jsem viděl, co se stalo, nemohl
Nové Vsi, kam se později pře‑
jsem sedět doma. Musel jsem
sunuli, spoustu. Solidarita se
se alespoň nějak zapojit,“ zdů‑
projevovala rovněž mezi oby‑
razňuje dobrovolný hasič. Ač‑
vateli, jichž se katastrofa pří‑
koli v minulosti zasahoval
mo dotkla. „Například jeden
u nehod či požárů, následky
pán nám řekl, že nás nechá
ničivého tornáda ho zaskočily.
u sebe samotné, protože na
„Jsem na leccos zvyklý, ale
střechu se bojí vylézt a půjde
tohle se opravdu nedá s ničím
raději pomoc sousedovi s vy‑
srovnat,“ přiznává. Ani Michal Starosta městyse Všeruby a dobrovolní hasiči ze Všerub a Nové Vsi pomáhali klízením nábytku. To, co mají
Hudec (SDH Nová Ves) nevá‑ od 28. června do 4. července v nejpostiženějších oblastech jižní Moravy, v části obyvatelé postižené oblasti
hal ani vteřinu. V zaměstnání obce Hrušky, v ulici Za Vodú a v Moravské Nové Vsi.
za sebou, je strašné. Když
si vzal dovolenou, sbalil vel‑
jsem kluky oslovil, neměl ni‑
kou polní a o pár hodin později už zdolával jsme ovšem také místem, kde nezbylo vů‑ kdo z nás vůbec tušení, do čeho jdeme.
bec nic. Tornádo zde budovy vyrvalo i se Jsem na kluky neskutečně hrdý a děkuji
první střechu v obci Hrušky.
základy,“ líčí Bernard. V celé postižené lo‑ jim za to, že se zapojili a s ohromným na‑
kalitě nenajdete ani jeden strom. Zahrady, sazením pomáhali,“ uzavírá Bernard.
jejich okolí, louky i pole byly poseté zniče‑
Městys Všeruby na pomoc postiženým
nými auty, srolovanými plechy a dalšími oblastem zřídil transparentní účet u Ko‑
věcmi, které živel odnesl. „Ve chvíli, kdy merční banky, jehož číslo je následující:
U příležitosti dětského dne připravila pio‐
jsme do postižené oblasti dorazili, byly 123‑4553030267/0100. Výtěžek ze sbírky
nýrská skupina KOLO Koloveč nejen pro děti
ulice již průjezdné a relativně uklizené. poputuje přímo konkrétním rodinám.
Trpasličí jarní cestu ve volné přírodě.
Sváděli jsme boj s časem, kdy nejdůležitěj‑ Všem dárcům velmi děkujeme za jejich so‑
Začátek byl za areálem staré cihelny u vy‐
ším úkolem bylo alespoň provizorně za‑ lidaritu a štědrost! Více na webových
sílače, pokračování směrem na Srbice, ukon‐
střešit co nejvíce střech,“ doplňuje. Proto stránkách a Facebooku městyse Všeruby.
čení u lesa kousek za oplocenkou na okraji
čtyřčlenná parta ze Všerub a Nové Vsi pra‑
Městys Všeruby
pole. Trasa byla vhodná pro děti všech věko‐
vých kategorií (mladší raději s doprovodem
rodičů) v době od úterý 1. 6 do úterý 8. 6.
Trasou děti doprovázely kreslené postavičky
trpaslíků (Elenka, Peťan, Žlutík, Časík, aj) na
9
HW7
Q
cedulkách s povídáním, malými úkoly a há‐
U
H
W
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.Ï
dankami. Jarní cesta byla situována do krás‐
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R
né probouzející se přírody.
Petra Křížová, foto: Petr Dolejš

Trpasličí cesta
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Dětský den v Nové Vsi jako v ráji na vrchu Ráj
Ani letos jsme na naše nejmenší v jejich
den nezapomněli. Nově jsme využili hřiš‑
tě a altánek nad vsí, odkud jsme připravi‑
li pro děti trasu na vrch Ráj.
Po cestě čekaly na děti různé úkoly.
Mohly si vyzkoušet střelbu ze vzduchov‑
ky, lovily rybičky, zatloukaly hřebíky, po‑
znávaly poslepu různé chutě. Na hřišti si
pak vyzkoušely sportovní disciplíny jako
je chůze na chůdách, hod do šaška a další.
Za splnění úkolů děti dostaly odměnu a
na závěr opečeného buřtíka na ohni. Ško‑
da, že nám počasí moc nepřálo, i přesto
jsme si odpoledne velmi užili a účast byla
velmi hojná. Už nyní se těšíme na ukonče‑
ní prázdnin, kdy plánujeme podobné od‑
poledne pro děti i rodiče.
Lenka Hudcová, foto Markéta
Zemková, Šárka Kraftová

Hřiště v Mrákově
V areálu Základní školy Mrákov probíhá v průběhu hlavních prázdnin
výstavba nového víceúčelového školního hřiště. Po jeho dokončení bu‐
dou mít mrákovští školáci k dispozici hřiště s umělým povrchem o roz‐
měrech 40 m x 20 m, tartanový ovál o délce 150 m, sektory na skok do
dálky a do výšky a venkovní posilovací zařízení. Hřiště staví firma Precol,
s. r. o. Předměřice n. Jizerou. Tuto investici financuje obec Mrákov a po‐
dařilo se jí získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z Programu
Podpora rozvoje regionů. Celková investice je ve výši 7,048 mil. Kč a do‐
tace je ve výši 4,630 mil. Kč. Hotová by měla být do konce prázdnin.
Vladimír Duffek, ředitel ZŠ Mrákov

Turistické stopovačky

z Kouta na Šumavě
V obci Kout na Šumavě připravila učitelka mateřské
školy tři turistické stopovačky po okolí obce pro rodiče
s dětmi. Zábavné cesty za poznáním a plnění úkolů si vy‐
zkoušely i děti z mateřské školy.

Stezka č. 1 – Šipkovaná se skřítkem „Srdíčko“
16. 4. 2021
Společně s dětmi jsme vyrazili na tzv. ”šipkovanou”
stezku. A proč zrovna “ŠIPKOVANÁ”? Kouzelná stezka za
pokladem byla doprovázena šipkami, které určovaly
směr chůze, a provázel ji příběh o skřítkovi „Srdíčko“.
Procházka plná úkolů a otázek vedla od JZD v Koutě na
Šumavě do cíle u Kapličky. U Kapličky děti obdržely dip‐
lom s medailí za statečnost a vytrvalost. Stezka přírodou
se velmi povedla a byla přínosem pro děti z hlediska po‐
znání naší obce.

Stezka č. 2 – Zvířátka
Dne 27. 5. 2021 proběhla naše společná cesta za po‐
znáním zvířátek. Celou cestu nás doprovázely hádanky a
zajímavosti o zvířátkách z celého světa. Děti měly za
úkol hádat, o které zvířátko se jedná, a poté i zopakovat
název v anglickém jazyce. Na vycházku jsme se vydali po
cestě směrem ke Starému dvoru ke „Čtyřem lipám“ a cí‐
lem byla odměna v podobě dřevěné známky s oslíkem.
Užili jsme si čerstvý vzduch, krásu přírody a načerpali
nové vědomosti.

Stezka č. 3 – Pohádková stezka
Dne 7. 6. 2021 jsme se vydali za pohádkovým zážit‐
kem na stezku, která vedla až na střelnici v Koutě na Šu‐
mavě. Cestou nás provázely různé úkoly od pohádko‐
vých postaviček na dané téma. Po splnění všech úkolů
na nás v cíli čekali plyšoví kamarádi a každý si mohl
jednoho vzít domů. Stezka plná pohádek se dětem moc
líbila.
Zábavné procházky plné dobrodružství přilákaly
místní rodiny s dětmi, ale i rodiče s dětmi z okolí Domaž‐
lic a Klatov. Paní učitelce Marušce patří velký dík za pří‐
pravu těchto naučných stezek, které byly přínosem pro
všechny naše děti.
Foto str. 1, MŠ Kout na Šumavě
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Turistpropag 2021
TURISTPROPAG je každoroční soutěžní
přehlídkou turisticko‐propagačních materiá‐
lů, která se koná v rámci výstavy „Regiony“ na
výstavišti v Lysé nad Labem. Obce, města, in‐
formační centra a další subjekty činné v obla‐
sti cestovního ruchu v této soutěži prezentují
vlastní originální propagační materiály, které
mezi sebou soutěží hned v 17 kategoriích –
např. propagační předměty, zpravodaj roku,
trhací mapy roku, kalendáře roku, turistický
průvodce roku, propagač‐
ní materiál roku, apod.
Vyhlášení letošního 6.
ročníku soutěže, nad kte‐
rým převzala záštitu sama
ministryně pro místní roz‐
voj ČR, Klára Dostálová, se
zúčastnili také zástupci
Města Kdyně, kteří obdrže‐
li zvláštní pozvánku na ga‐
lavečer pro oceněné. Kon‐
krétní ocenění nám ale by‐
lo až do poslední chvíle
velkou záhadou. Do soutě‐
že jsme se totiž přihlásili
ve dvou kategoriích: Zpra‐
vodaj roku 2021 a Ostatní
propagační
předměty
2021. Do kategorie Zpravodaj roku 2021 jsme
přihlásili Kdyňské listy, do kategorie Ostatní
propagační předměty pro změnu trička s lo‐
gem Kdyňska, která vznikla v Městském kul‐
turním středisku Modrá hvězda Kdyně.
Kdyňské listy se nakonec ve své kategorii
umístily v TOP 10, a vzhledem k tomu, že je
tento periodický tisk teprve „rok starým ba‐
toletem v plenkách“ (první číslo vyšlo přesně
před rokem, v srpnu 2020), dokázal se velmi
statečně poprat i s bezmála třiceti letitými
zpravodajskými matadory se zaběhnutými
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redakcemi. Toto umístění je pro nás tedy nej‐
en velkým překvapením, ale především ještě
větší radostí a motivací do budoucna. Ta nej‐
větší radost však přišla až při vyhlašování
zvláštních cen TURISTPROPAG 2021, kdy
jsme z rukou organizátora soutěže, pana Pav‐
la Hlaváče, přebírali ZVLÁŠTNÍ CENU ČESKÉ‐
HO ROZHLASU v kategorii Ostatní propagač‐
ní předměty právě za Kdyňská trička s origi‐
nálním logem našeho regionu. To, že naše tri‐
čka bodovala, jsme pocho‐
pili již při podpisu prezenč‐
ní listiny před zahájením
akce, kdy jsme se podepsali
do kolonky „Město Kdyně“
a hosteska se rozzářila a
povídá: „Jééé, to jste vy s tě‐
mi úžasnými tričky!“ Kdyň‐
ská trička jsou zkrátka
svým designem originální a
nepřehlédnutelná, díky če‐
muž plní svůj účel – neob‐
vyklým způsobem i zpraco‐
váním propagují dominan‐
ty našeho regionu a ukazu‐
jí, že Kdyně má na poli ces‐
tovního ruchu rozhodně co
nabídnout.
Zvláštní cena Českého rozhlasu je tedy bez‐
pochyby důkazem toho, že za pouhé dva roky
práce na propagaci cestovního ruchu pod ve‐
dením Městského kulturního střediska Mod‐
rá hvězda Kdyně jsme společně ušli velký kus
cesty, která rozhodně ani zdaleka nekončí,
naopak teprve nabírá ten správný směr. Jaký?
O dalších připravovaných projektech se již
brzy dozvíte, mimo jiné i na stránkách příští‐
ho vydání Kdyňských listů.
Ing. Věra Říhová,
místostarostka města Kdyně

Víte, že...
n V rámci cesty ke znovuoživení kul‑
turního a společenského života zavítali
v sobotu 10. července Všerubští do Pra‑
hy? Na romantické muzikálové představe‐
ní plné hitů šedesátých let nastudované
podle stejnojmenného filmu Filipa Renče a
Zdeňka Zelenky Rebelové. Nové nastudo‐
vání původního filmového retro muzikálu
po 20 letech a úžasnou atmosféru si diváci
vychutnali přímo pod širým nebem na let‐
ní scéně Hudebního divadla Karlín v areálu
PVA Expo Praha Letňany, uvedl starosta
Václav Bernard.
n V Koutě na Šumavě přivítal starosta
obce Bohuš Havlovic 15 nových občán‑
ků? 8 děvčat a 7 chlapců. Rodičům a jejich
dětem popřál vše nejlepší do života. O kul‐
turní vložku se postaraly děti z mateřské
školy. Rodiče se zapsali do pamětní knihy,
maminky dostaly kytičku a děti dárek, na‐
psala Helena Klimentová.
n V Kolovči se konalo slavnostní vítání
občánků? Starosta Václav Pergl přivítal
nové občánky městyse. Radostné události
se zúčastnilo celkem 24 dětí s rodiči, dvě
děti kvůli nemoci byly omluveny. Počet dě‐
tí v Kolovči se výrazně zvyšuje, což je záru‐
kou budoucího rozvoje městyse. Každé dít‐
ko dostalo od městyse balíček dárků. Ma‐
minky si pak odnesly mýdlovou kytici.
Městys Koloveč zajistil pro každou rodinu
na památku sérii fotografií z této společen‐
ské akce. V kulturním programu vystoupily
děti z mateřské školy. Všichni zúčastnění
strávili v kulturním domě v Kolovči příjem‐
né odpoledne. Foto str. 1
n Pasování předškoláků proběhlo
v Mateřské škole v Koutě na Šumavě?
Slavnostnímu aktu předcházela v zámec‐
kém parku stopovací hra s různými úkoly,
kterých se zúčastnili i rodiče a spolužáci ze
školky. Po návratu do školky pokračoval
kulturní program. Písničky a básničky dětí
byly odměněny potleskem rodičů i praro‐
dičů. Po slavnostním pasování budoucích
školáků ředitelkou školky paní Marcelou
Musilovou si všichni připili neakoholickým
nápojem. Odměnou byl i dort. Pak už se tě‐
šili na opékání buřtů a zábavu při kytaře.
Předškoláci budou vzpomínat na noc strá‐
venou ve školce a večerní procházku, do‐
dává Helena Klimentová. Foto str. 16
n Studium Univerzity třetího věku pod
zahořanským obecním úřadem bylo
druhým semestrem netradiční? Studen‐
ti se nemohli potkávat na přednáškách a
společně je zpracovávat. Přesto nepřerušili
a studovali z domova. O ukončení semes‐
tru ale nepřišli. Po rozvolnění se domluvili
na tématu dalšího semestru v září: Pozoru‐
hodný svět hub. Příjemnou tečku udělala
návštěva Českého rozhlasu Plzeň, kdy se
studenty Jan Markup vedl rozhovor ohled‐
ně studia a přípravy na zimní semestr, do‐
plnila Hanka Hoffmannová, zastupitelka
obce Zahořany.
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STAVBA ROKU
Plzeňského kraje
2020
Až do 27. srpna 2021 může veřej‐
nost hlasovat v soutěži Stavba roku
Plzeňského kraje 2020. V letošním
ročníku bylo nominováno 22 sta‐
veb, mezi nimi např. Kulturní cen‐
trum – Pivovar Domažlice, Revitali‐
zace jezuitského kostela a Divadel‐
ní ulice v Klatovech.
Vyhlašovateli soutěže jsou Plzeň‐
ský kraj a město Plzeň.
Hlasování probíhá na internetu na
tomto odkazu – https://www.stav‐
barokupk.cz/soutezni‐stavby/hla‐
sovani‐verejnosti/.
(red)

Kdyňsko

„Protože se plazí“ – byla nejčastější
odpověď na otázku Proč nemá had no‑
hy? Nejen pro děti byla v neděli 18. čer‑
vence Obecním úřadem v Nové Vsi při‑
pravena zábavná Hadí stezka. Děti si
stezku otevřely kouzelným pohádko‑
vým klíčem. Po cestě plnily nejrůznější
úkoly, jako například krmení pohádko‑
vého hada šiškami, vyluštění tajenky,
poznání hadů na obrázku, složení roz‑
stříhaného chřestýše nebo rozluštění
hádanky. Stezka se kroutila jako had a
vedla celá do kopce, ale i přesto ji děti
zdolaly bez problémů. V cíli jsme si té‑
maticky opekly na ohni hady – domácí
trdelníček. Děkujeme za účast místním
i přespolním dětem a za rok, třeba na
Dinosauří stezce.
Šárka Kraftová, foto
Markéta Zemková
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Skvělé výkony akordeonistky
"Vážení účastníci soutěže, dovolte mi, abych vám poděkoval a pogratuloval ke skvělým výkonům, které
jsme si v rámci jednotlivých dnů mohli vyslechnout. Vaše hráčská úroveň byla skvělá, dokonce bych řekl,
že vzhledem ke složité situaci ohledně pandemie… (možnosti vystupování, online výuka atd… ) výjimeč‐
ná." Těmito slovy okomentoval celostátní akordeonovou soutěž Dobřany 21 výkony soutěžících hlavní
pořadatel soutěže, oficiální delegát CMA za Českou republiku, pedagog a jeden z porotců, Petr Vacek.
Soutěž se uskutečnila o víkendu 19.–20. června. Soutěžící byli rozděleni do jednotlivých kategorií po‐
dle věku a podle žánru – Classic nebo Varieté, Jazz, Word music. Výkony hodnotila jedenáctičlenná po‐
rota složená z profesorů a pedagogů konzervatoří a základních uměleckých škol z celé České republiky.
Z našeho regionu se soutěže zúčastnila Hana Matějková z Loučimi, bývalá žákyně ZUŠ Kdyně. V sou‐
časné době je žákyní ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni. Soutěžila v sólové hře v 9. kategorii Classic (soutěžící
narození v roce 2003 a později). Ve velké konkurenci vybojovala 3. místo. V komorní hře soutěžila Hana
Matějková společně se Zuzanou Breuerovou (akorden + příčná flétna) a za své vystoupení získaly obě
slečny od poroty 1. místo s postupem na 71. ročník mezinárodní soutěže Trophéé Mondiale (CMA). Vel‐
ké poděkování patří Pavlovi a Petře Křížkovým i Ivaně Bártové za pedagogické vedení a za to, jak děvča‐
ta na soutěž připravili. Také mnoho žáků z plzeňských základních uměleckých škol obsadilo přední pří‐
čky. Všichni soutěžící předvedli vynikající hudební výkony a žáci
i pedagogové byli rádi, že se epidemiologická situace zlepšila a že se
Akordeonistka Hana Matějková
mohla konečně po dlouhé době soutěž uskutečnit. Každý účastník si
reprezentovala náš region na
odvážel diplom a vítězové i věcné ceny. Výhercům a postupujícím do
celostátní akordeonové soutěži
dalšího kola na soutěž Trophéé Mondiale gratulujeme a přejeme
v Dobřanech
hodně úspěchů v hudební kariéře.
(red)

V Černíkově hráli poprvé na novém hřišti

Provoz nového víceúčelové hřiště v areálu
Úžlebec u Černíkova zahájil v sobotu 11.
července turnaj nohejbalu.
Foto VH
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Kudy vede nová
cesta v Brnířově

Krásné přístupové cesty ke svým domovům se dočkali obyvatelé obytné zóny v Brnířo‑
vě. Obec právě dokončila výstavbu místní komunikace č. 20. Na opravu místní komuni‑
kace, která vyšla na 1.549.647 Kč, přispěla dotace Ministerstva pro místní rozvoj z pro‑
gramu Podpora rozvoje regionů 2019+ ve výši 1.084.752 Kč. S opravou komunikace bylo
spojené také její řádné odvodnění, za které Obec Brnířov zaplatila 772.040,50 Kč.
V obnově místních komunikací v obytných zónách má obec Brnířov v plánu pokračo‑
vat. Následovat bude místní komunikace č. 11 a prodloužení č. 20. Na tuto akci má již
obec přislíbenou dotaci ze stejného dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Věra Jandová, Obecní úřad Brnířov

Pohádka
v Nové Vsi
Letos poprvé proběhlo promítání po‑
hádky pro děti v Nové Vsi.
Původní plán promítání ve stodole nám
trochu překazila sklizeň sena, ale co na
tom… Poradili jsme si – plátno s projekto‑
rem jsme nakonec umístili v jízdárně. Dě‑
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72 hodin v Kolovči
V sobotu dopoledne 22. května mohli mladí hasiči
z Kolovče konečně zasadit stromky z projektu 72 hodin.
Projekt se konal po deváté a byl původně naplánován na
termín 15.–18. října 2020. Bohužel tehdejší situace oko‐
lo Covidu 19 zakazovala akci 72 hodin uskutečnit. Hasiči
museli čekat na
zmírnění vládních
opatření, aby mohli
sázení uskutečnit.
Vyzbrojeni lopata‐
mi a hráběmi zasa‐
dily děti ve Hřbitov‐
ní ulici s dopomocí
svých vedoucích de‐
vět
ovocných
stromků jabloní a
hrušní různých od‐
růd. S přípravou
jam na sázení po‐
mohli dospělí hasiči
a technika.
Petra Křížová,
foto Petr Dolejš

Místní akční plán rozvoje vzdělávání podporuje
regionální identitu i polytechnické vzdělávání (MAP II)
I v projektu MAP II začala místo online setkání setkání osobní. V dubnu se potkali členové pracov‐
ních skupin, díky kterým vznikla Metodika polytechnického vzdělávání, kterou kromě pedagogů v ma‐
teřských školách mohou využít i rodiče nebo lidé pracující s dětmi. Je plná názorných pokusů a inspi‐
rací na bádání s dětmi. Stáhnout si ji můžete na www.map.masceskyles.cz. Průběžně se pracuje na
metodických tipech pro pedagogy, které pomohou posilovat u dětí a žáků regionální identitu k místu,
kde žijí. I členové Řídícího výboru se v červnu mohli potkat tváří v tvář. Kromě jiného schválili Strate‐
gický rámec MAP II platný od 1. 7. 2021, který se zaměřuje na projektové záměry škol v nadcházejícím
období. Pokud se chcete zapojit do činnosti pracovních skupin nebo se zúčastnit vzdělávacích akcí,
sledujte webové stránky nebo naše sociální sítě na www.facebook.com/mapdoht.
(red)

Soustředění na Pelechách

tem jsme připravili popcorn a limonádu,
zkrátka dokonalé kino. Dospělí poseděli
venku u ohně se sklenkou vína a grilova‑
ným sýrem. Počasí všem přálo a my se těší‑
me na další promítání, tentokrát filmu pro
dospěláky.
Šárka Kraftová, foto Lenka Hudcová

Letošnímu soustředění
malým koutským soko‑
líkům sice nepřálo po‑
časí, ale i tak si to
v Chodské strážnici na
Pelechách užili. Jeli
autobusem do Domaž‑
lic, podnikali výlety do
okolí, hráli hry, malova‑
li kamínky, vozili se na
koni a také si jako vždy
připravili pro rodiče,
kteří si pro ně v neděli
přijeli, slavnostní uvítá‑
ní. Nezbývalo, než po‑
přát krásné prázdniny.
Helena Klimentová
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Opravy a investice v obcích
Opravy a investice ve spádových
obcích města Kdyně
Jarní a letní měsíce jsou pro nás všech‑
ny tradičně plné práce kolem rodinných
domů a zahrad, případně bazénů. Z po‑

Toalety na koupališti ve Smržovicích.

hledu města a jeho vedení tomu není ji‑
nak a venkovní práce se točí kolem budov
a jiných zařízení ve vlastnictví města ne‑
bo koupališť nejen v samotné Kdyni, ale
i ve spádových obcích. V letošním roce
například ze strany Města Kdyně započa‑
la rekonstrukce toalet
na koupališti ve Smržo‑
vicích, které již několik
let neodpovídaly hygie‑
nickým normám a poža‑
davkům. Veškeré reali‑
zované práce byly prová‑
děny nejen ve vnitřních,
ale i venkovních prosto‑
rech toalet a spočívaly
především v opravě fasá‑
dy, venkovního prostoru
pro sprchování, montáži
nových toalet, vymalová‑
ní a instalaci nového LED
osvětlení. Místní dobro‑
volný hasičský sbor pak

v rámci brigády vyčistil koupaliště, pro‑
vedl předsezónní opravy a nátěr záchran‑
ného zábradlí. V areálu koupaliště, hned
vedle nového pískoviště, vzniklo navíc
malé venkovní posezení. Ještě v letošním
roce se návštěvníci koupaliště mohou tě‑
šit na nové herní prvky – vahadlovou
houpačku a lanový kolotoč.
Pro život ve spádových obcích je zajiš‑
tění vyžití pro děti velice důležité, ačko‑
liv nikdy nemůže být tak pestré jako
možnosti, které se dětem i jejich rodi‑
čům nabízejí ve městě, kde se nachází ví‑

Na Farmě U Vítků
Nové pískoviště v MŠ Hluboká.

Předposlední den před prázdninami vyrazily děti z pocinovické školky na dopolední
výlet na farmu, kde bydlí jejich kamarádka Nikolka Toušová. Tam se jich ujala celá Ni‑
kolčina rodina, včetně prarodičů. Děti si prohlédly stáje se zvířaty, dozvěděly se o nich
mnoho zajímavého, viděly úplně novou plně automatizovanou dojičku. Pro děti byly
připravené různé soutěže a dokonce i dětské hřiště. Takzvanou „třešničkou na dortu“
byla projížďka na koních, za kterou každý dostal šerpu s logem Farmy u Vítků a sáček
plný dobrot.
Celé rodině patří velký dík za jejich perfektně připravený program a věnovaný čas
dětem a paním učitelkám.
Mateřská škola Pocinovice

ceúčelové hřiště, skatepark, workoutové
hřiště nebo centrum vodní zábavy. Proto
jsou spádové obce a jejich návsi či jiná
vhodná místa, osazovány herními prvky
pro děti, v jejichž doplňování budeme
i nadále průběžně pokračovat. Stejně tak
probíhá postupná rekonstrukce písko‑
višť ve městě i ve spádových obcích a pří‑
padně odstraňování dlouhodobě nevy‑
užívaných pískovišť. Herní prvky jsou
důležité i pro spokojenost dětí v mateř‑
ských školách, proto pracujeme i na je‑
jich obměně a nové instalaci. Nové písko‑
viště bylo vybudováno na zahradě ma‑
teřské školy v Hluboké, která je odlouče‑
ným pracovištěm MŠ Markova. Děti, kte‑
ré hlubockou školku navštěvují, se tak
konečně dočkaly nového a bezpečného
pískoviště, ke kterému v brzké době na‑
víc přibyde i jeho zastínění. Kromě toho
bude zahrada školky ještě v letošním ro‑
ce doplněna o novou herní sestavu se
skluzavkou a lezeckou stěnou. V příštím
roce se místní děti mohou těšit na lanový
tunel a nový domeček s kreslícími tabu‑
lemi a dalším příslušenstvím.
Oskar Hamrus, starosta města Kdyně
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Koutští hasiči v místě tornáda
Hasiči z Kouta na Šumavě likvidovali následky tornáda na jižní Moravě.
Družstvo hasičů z Kouta na Šumavě, v počtu 1+3, odcestovalo 30. června v rámci Odřadu HZS Plzeňského kraje na pomoc při likvidaci násled‐
ků tornáda na jižní Moravu. Velitel družstva Petr Weber, strojník Milan Wolf a hasiči Jaroslav Kadlec a Vojtěch Dvořák se k odřadu připojili
na Požární stanici Plzeň – Košutka.
Plně vybaveni technickými prostředky pro likvi‐
daci takovýchto neštěstí dorazili nad ránem 1. čer‐
vence do obce Moravská Nová Ves a ihned se pustili
do práce. Mezi činnosti družstva patřilo odstraňo‐
vání sutin, drobné demoliční práce, zajištění a tvor‐
ba provizorních krovů a plachtování střech poniče‐
ných tornádem. Práce byly velmi náročné, a to jak
po fyzické, tak po psychické stránce. Nikdo z nás si
nedovede ani představit, co tamní lidé museli pro‐
žít. To jim nic nevzalo na jejich vstřícnosti a přátel‐
skosti. Společně s členy z koutské jednotky byli
v odřadu ještě hasiči z Bělé nad Radbuzou, Horšov‐
ského Týna, Klatov‐Lub, Plzně‐Doubravky a z Ne‐
pomuku. A samozřejmě hasiči z řad HZS Plzeňské‐
ho kraje. Od nich bylo naše družstvo pochváleno za
velmi dobrou technickou vybavenost naší jednotky.
Družstvo se vrátilo zpět na základnu bez zranění
a beze škod 3. července v ranních hodinách. Je tře‐
ba zmínit, že součástí odřadu Plzeňského kraje byl
i další koutský hasič Šimon März. Ten v odřadu pů‐
sobil jako strojník HZS stanice Domažlice.
Vojtěch Dvořák, SDH Kout na Šumavě

Dne dětí v Loučimi si užili i dospělí
Na přesné dodržování data jakýchkoliv
oslav si v Loučimi příliš nepotrpí, směro‐
datná je samotná akce. Den dětí, spojený
s oficiálním předáním nově rekonstruova‐
ného rybníka na návsi tak uspořádali po‐
slední červnovou sobotu a bylo to náram‐
ně vyvedené odpoledne.
Pořadatelství se jako každoročně ujali
sokolové, kteří den předem postavili
v horní části návsi společenský stan pro
případ deštivého počasí, v sobotu k němu
přidali stánek menší s občerstvením, kde
se činil starosta TJ Sokol Josef Šváb se svý‐
mi dcerami, dobře vychlazené pivo a limo‐
nádu točil Milan Zimmermann. Pro děti
byla připravena řada soutěží zábavných
i znalostních a uhádnout vodnické posta‐
vičky z večerníčků nebyl problém, horší
bylo zodpovědět otázku, která česká ryba
připomíná hada? Body udělovala vodnice
Vlaďka Kacerovská, jejíž malířským nadá‐
ním obdařená dcera Bára pod přístřeš‐
kem u koryta malovala dětem obrázky na obličej. Vodnický kostým oblékla i starostka obce Jana Dirriglová: „Na dnešní den jsme na čap posadili
našeho vodníka, který jinak sedí pod přístřeškem. Někam k rybníku bychom později chtěli nechat udělat jeho dřevěnou sochu.“
Velkou atrakcí byla jízda s vojenským veteránem Dodge z roku 1955, který ze Kdyně přivezl Miroslav Sauer. Svezení využili dětmi počínaje a
odvážnými seniory konče téměř všichni, a když auto projelo kalužemi na polní cestě za tratí, byl to zážitek na dlouhou dobu dopředu. Zážitkem
o něco poklidnějším bylo svezení na koni Josefa Korčíka z Libkova a bylo nutno ocenit trpělivost, s jakou kůň i jeho majitel víc než hodinu objíž‐
děli rybník, který se po letošních deštích naplnil až po okraj. Na jeho hladinu vyplul gumový člun, v němž pod dohledem Karla Halady vypluli
malí námořníci objevovat… no, svět sice nikoliv, ale loučimskou náves z nezvyklého úhlu určitě. Na zdárný průběh odpoledne dohlížel místo‐
starosta Sokola Tomáš Franc.
V závěru odpoledne dostal každý tácek s buřtem, který si opekl na ohni a tak bylo více než 70 účastníků určitě víc než spokojeno. Stan nako‐
nec posloužil k zastínění před slunečními paprsky, které celou oslavu provázely.
Zdeněk Huspek
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Kulturní servis
SRPEN
7. 8. – Brnířov, Brnířovskej parez
7. 8. – Chodská Lhota, akce pro dospělé S ko‐
řalkou za pohádkou, zábavný večer s pohád‐
kovými bytostmi, plnění tematických úkolů,
start u moštárny od 18.00 do 19.30 hod., ko‐
nec na fotbalovém hřišti, buřtíky na opékání a
pivo, akce je určena pouze plnoletým od 18 do
100 let!
7. 8. – Chodská Lhota, 4. ročník turnaje
v malé kopané na hřišti v Chodské Lhotě od
10.00 hodin, občerstvení zajištěno, pořádá FK
Chodská Lhota

21. 8. – Koloveč, pouťová zábava, vystoupení 4. 9. – Koloveč, ukončení prázdnin, zábavné
kapel Pepper Pop Rock, Ukradený Vjecy, odpoledne pro děti u rybníka U Holce od
v areálu Staré cihelny od 20.00 hod., vstupné 13.00 hod.
150 Kč
5. 9. – Smržovice, poutní mše svatá k výročí
22. 8. – Kolovečská pouť, stánky a pouťové vysvěcení u kapličky sv. Václava ve Smržovi‐
atrakce, výstava chovatelů drobného zvířect‐ cích od 14.00 hod.
va na Staré radnici od 8.00 do 15.00 hod., mše
svatá v kostele Zvěstování Panny Marie od 11. 9. – Loučim, turisticko‐sportovní akce
9.30 hod., kostel otevřený veřejnosti od 13.00 "Štrapáce za Malovaným džbánkem", pořádá
hod., výstava historických vozidel na náměstí TJ Sokol Loučim u příležitosti podzimní pouti,
Svobody 64 od 9.30 do 18.00 hod., mistrovské spojeno s oslavou 100 let založení TJ Sokol
fotbalové utkání okresního přeboru II. třídy v Čechách, od 13.00 hod.
Slavoj Koloveč A ‐ Sokol Postřekov B od 16.00
hod., Muzeum techniky a řemesel otevřeno od 12. 9. – Loučim, poutní mše svatá v kostele
Narození Panny Marie v Loučimi od 10.30 h
9.00 do 18.00 hod.

8. 8. – Kdyně, benefiční koncert pro kdyňské 27. 8. – Mrákov, koncert Olympic revival, na 12. 9. – Loučim, tradiční sportovní odpoled‐
ne pro děti (atletické dovádění), pořádá TJ So‐
varhany, účinkují Kateřina Kalvachová (sop‐ podiu na hřišti v Mrákově
kol Loučim, od 14.00 hod.
rán) a Přemysl Kšica (varhany), od 17.00 hod.
28. 8. – Brnířov, loučení s prázdninami
v kostele sv. Mikuláše ve Kdyni
19. 9. – Dobrá Voda u Pocinovic, hlavní pouť
u Dobré Vody u Pocinovic u kamenného oltáře
15. 8. – Mrákov, Chodská hyjta, vystoupí dět‐ Nová Ves, dámský večer
před kaplí Panny Marie Bolestné od 11.00
ský soubor Mráček, chodský soubor Mrákov a
další hosté, od 15.00 hod. na podiu na hřišti TJ Nová Ves, promítání filmu v přírodě, grilování hod.
Sokol Mrákov
28. 8. – Nová Ves, ukončení prázdnin – zábav‐
ŘÍJEN
15. 8. – Dobrá Voda u Pocinovic, malá pouť né odpoledne pro děti, od 16.00 hod.
u Dobré vody u Pocinovic k Slavnosti Nane‐
2. 10. – Nová Ves, O pohár starosty SDH, ha‐
bevzetí Panny Marie, mše svatá v 10.30 hod.
ZÁŘÍ
sičská soutěž
20. 8. – Koloveč, divadelní představení DS
Kolofantí ‐ muzikál Peklo v nebi v areálu Staré Nová Ves, povídání u skleničky s Michalem 2. 10. ‑ Chodská Lhota, pouťová zábava, hra‐
je Míla Šobr, od 20.00 hod. v sokolovně.
Hudecem o jeho pomoci na Moravě
cihelny od 21.00 hod.
21. 8. – Kolovečská pouť, stánky a pouťové 3. 9. – Chodská Lhota, poutní mše svatá Nová Ves, podzimní vycházka, cestopisné po‐
atrakce v parku u základní školy, prodejní vý‐ v kapli sv. Václava v Chodské Lhotě od 10.30 h vídání a promítání
stava chovatelů drobného zvířectva na
Staré radnici od 9.00 do 16.00 hod., kostel
Zvěstování Panny Marie otevřený veřej‐
nosti od 13.00 hod., koncert pěveckého
dua Milana Suleje (tenor) a Rostislava
Chrousta (tenor) v kostele Zvěstování
Ke konci května ztratil mimozemšťan Marťan kontrolu nad řízením své vesmírné ra‑
Panny Marie od 17.30 hod., Muzeum tech‐
kety a stroj se zřítil na zem do obce Brnířov. Marně se pokoušel znovu zažehnout moto‑
niky a řemesel otevřeno od 9 do 18 hod.
ry. K nastartování potřeboval znát nové heslo. Povolal proto místní děti, aby mu splně‑
ním úkolů pomohly nové heslo získat. Záchranná akce byla naštěstí úspěšná a Marťan je
už zpátky na své planetě.
To byl příběh letošního dětského dne v Brnířově. Organizátoři připravili pro děti dvě
stezky s úkoly. Výchozím bodem byla kaple svatého Martina na návsi. Pro menší děti by‑
ly kartičky s úkoly rozmístěny pouze uvnitř obce. Větší děti čekal výšlap po hřebeni Ši‑
benice až k památníku le‑
34. ročník Finále Plzeň sice proběhne
teckého neštěstí na Kněž‑
až 24.–29. září 2021, jeho organizátoři
ské hoře. Obě stezky byly
ale pro fanoušky české kinematografie
dětem k dispozici 10 dní,
nachystali filmové zážitky už na léto, a to
během kterých si je mohly
na řadě oblíbených turistických cílů,
kdykoliv projít. Sladké od‑
včetně rozhledny Bolfánek v Chudeni‑
měny si v úředních hodi‑
cích.
nách na obecním úřadě vy‑
20. srpna oživí oblíbený chudenický tu‐
zvedly téměř čtyři desítky
ristický cíl filmová novinka pro celou rodinu
dětí. Velké poděkování pat‑
Mazel a tajemství lesa. Snímek se zde z vel‐
ří ředitelce mateřské školy
ké většiny před necelými dvěma lety natáčel
a její rodině za perfektní
a jeho vznik též finančně podpořil Plzeňský
přípravu úkolů a jejich
kraj. Promítat se bude od 21:15 a vstupenky
umístění do terénu. Dětem
lze získat na GoOut, přes www.festivalfina‐
se plnění úkolů líbilo a
le.cz či přímo na místě. Na projekci je možné
svůj svátek si tak krásně
zakoupit též zvýhodněné rodinné vstupné.
užily.
Projekce se uskuteční za účasti tvůrců a
Věra Jandová,
herců a nabídne i program pro děti. (red)
Obecní úřad Brnířov

V Brnířově zachránili mimozemšťana

Filmák na Bolfánku
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Stav účtu nadačního fondu pro kdyňské varhany
V minulém čísle jsme informovali o založení
nadačního fondu DOMINANTY, zaštítěného pl‐
zeňským biskupem Mons. ThLic. Tomášem
Holubem Th.D. Žádali jsme veřejnost o finanč‐
ní podporu závěrečné fáze restaurování vzác‐
ných barokních varhan z kostela sv. Mikuláše.
Považujeme za důležité informovat veřej‐
nost o stavu vybraných finančních prostředků
a zároveň tímto poděkovat všem dárcům. V ro‐
ce 2021 vložili přímo na účet farnosti tito vý‐
znamní dárci: právnické osoby – LST Trha‐
nov/50.000 Kč, JoWo ‐ Com – výroba/25.000
Kč, JoWo ‐ UNIVERSAL/25.000 Kč, Město Kdy‐
ně/50.000 Kč. Zbývající částka 47.480 Kč je od
fyzických osob: Syka M./5.000 Kč., Háno‐
vi/1.000 Kč., Ing. Nohavcová/10.000 Kč, Kad‐
lecovi/10.000 Kč, Mikešovi/1.000 Kč, Mařík
P./3.230 Kč a další (uvedená jména jsou se
souhlasem dárců). Na účet farnosti tedy přiby‐
la celková částka 197.480 Kč (v období od 1. 1.
2021 k datu 31. 5. 2021).

Na účtu nadačního fondu, od jeho zveřej‐
nění 1. 4. ke dni 30. 6. eviduje paní účetní
částku 23.100 Kč (vzhledem k ochraně dat
mi neposkytla jmenný rozpis). Do zapečetě‐
né kasičky, umístěné v Informačním centru
ve Kdyni, spoří jednotlivci. Kasička zatím ne‐
ní plná a nebyla tedy otevřena a přepočítá‐
na, přesto se svolením některých dárců zve‐
řejňuji tato jména: Homolková M./2.000 Kč,
Janoušková I./2.390 Kč, rodina Jandečko‐
va/5.000 Kč, Švajgrová J./2.000 Kč, Poláková
M./1.000 Kč, Tesař J./1.000 Kč, Švýcar‐
ská/500 Kč, Kohoutová/200 Kč a celá řada
dalších. Každý příspěvek, v jakékoli výši, je
velmi důležitý, dovoluji si vyslovit velké po‐
děkování.
P. Przemyslaw Ciupak zároveň za farnost po‐
žádal o zařazení do projektu spotřebního druž‐
stva COOP „Pro dobrou věc s dobrou kartou“.
Zákazníci řetězce COOP v našem kraji v době
od 1. 4. do 31. 5. 2021 přispívali na fond varhan

zakoupením určitých druhů výrobků. Zde se
podařilo vybrat částku 34.724 Kč.
Dále zveřejňujeme pozvání do našeho koste‐
la sv. Mikuláše pro všechny milovníky krásné
hudby. V neděli 8. 8. 2021 se zde uskuteční
Benefiční koncert pro varhany.
Farnosti nabídla tuto možnost podpory
výjimečná osobnost, přední sólová sopra‑
nistka, KATEŘINA KALVACHOVÁ. Mohu pro‑
zradit, že Kateřina má své kořeny ve Kdyni.
Je praneteří obchodníka Marcela Matějovi‑
če, který měl svůj obchod v č. p. 32, v Ame‑
rické ulici. Na varhany jí doprovodí ne méně
známý varhaník Přemysl Kšica. Průvodní
slovo bude mít varhanář a restaurátor Ma‑
rek Vorlíček. Srdečně vás zveme na koncert,
který se stane jistě krásným zážitkem.
Znovu uvádíme číslo účtu NF, na který je
možné přispět: 212 356 826/0300, pod vs:
010377, zpráva pro příjemce: dar varhany
Kdyně.
Ludmila Brychová, farnost Kdyně

Turistické vycházky TIC Kdyně
n Z ÚSILOVA PO ZELENÉ NA KORÁB (9 km)
Termín: 1. 9. 2021
Odjezd busem ve 12:40 h. ze Kdyně do Úsilova.
Začínáme zajímavým vyprávěním p. Josefa Majera o historii staré tvrze v Úsilově (Houslově).
Po zelené vystoupáme na Koráb. Využijeme občerstvení na Korábu před cestou po žluté do Kdyně.
Lze očekávat zajímavé informace o Houslově, méně či více náročné stoupání k rozhledně Koráb.
Návrat: cca 18:00 h. Vedou: Brychovi
n Z ČERVENÉHO POŘÍČÍ DO ŠVIHOVA PODÉL ÚHLAVY (7 km)
Termín: 8. 9. 2021
Odjezd vlakem ze Kdyně v 8:32 h. do Klatov, zde přestup na BUS, odjezd v 9:40 hod. směr Červené Poříčí. Začínáme prohlídkou zámku v ČP,
poté pěšky podél Úhlavy do Švihova. Zastávka na starém a novém židovském hřbitově u Švihova. Oběd ve Švihově.
Nenáročná vycházka bez převýšení podél řeky Úhlavy, vede po NS Švihov a okolí.
Návrat v 16:35 h. Vede: J. Švejnoch
n ČERTOVA NAUČNÁ STEZKA BABYLON (11 km)
Termín: středa 15. 9. 2021
Odjezd busem ze Kdyně 7:40 h. do DOM 8:10 h., z DOM (žel.st.) busem v 8:35 h. směr Babylon.
Pěšky po okruhu NS: akvadukt, rybníky, náhon Teplé Bystřice, Čertův viklan, kamenný val.
Lze očekávat vycházku bez náročného převýšení se zajímavými informacemi. Občerstvení Babylon.
Odjezd z Babylonu busem v 15:03 h. do DOM 15:13 h. z DOM busem 15:33 h.
Návrat do Kdyně 15:53 h. Vede: L. Hynčíková
n ZE STRÁŽOVA PŘES OPÁLKU A KLENOVOU DO JANOVIC (10,5 km)
Termín: středa 22. 9. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 9:54 h. do Klatov (10:19 h.). Z Klatov busem v 10:42 h. do Strážova (11:05 h.).
Ze Strážova po celou dobu po zelené turistické značce na Opálku, Rovnou, na hrad Klenová až do Janovic nad Úhlavou, nádraží.
Čeká vás malebná romantická krajina, nenáročná vycházka. Občerstvení na Klenové a v Janovicích.
Odjezd vlakem do Kdyně v 16:57 h., návrat v 17:30 h. Vede: L. Hynčíková
n ZELENOVSKÉ RYBNÍKY, NA VAVŘINEČEK A DO DOMAŽLIC (8 km)
Termín: středa 29. 9. 2021
Odjezd busem ze Kdyně 12:35 h. do Domažlic, ve 13.05 h. odjezd busem do Havlovic.
V Havlovicích se připojíme na NS Zelenovské rybníky, z Boučkov skály po zelené přijdeme na Vavřineček, dále do Domažlic.
Čeká nás nenáročná procházka krásnou přírodou, výhled z Vavřinečku, káva v Domažlicích.
Návrat busem z Domažlic v 17:33 h. do Kdyně, příjezd 17:53 h. Vede: J. Švejnoch
n SPIESSOVA NAUČNÁ STEZKA (HORNÍ ČÁST) (10 km)
Termín: středa 6. 10. 2021,odjezd ze Kdyně busem v 9:50 h. na Vráž (10:11 h.)
Pěšky z Vráže po žluté turistické značce směrem na Struhadlo, kde se napojíme na NS. Pokračování přes Tětětice, Tupadly, Bezděkov.
Lze očekávat zajímavé informace naučné stezky i možné posezení v pivovaru Bezděkov.
Odjezd busem z Bezděkova v 16:13 h., návrat do Kdyně: 16:35 h. Vede: L. Hynčíková
n SMRŽOVICKÝ MONUMENTÁLNÍ VIADUKT A ROMANTICKÉ JEZÍRKO (7 km)
Termín: 13. 10. 2021
Odjezd busem 12:28 h. ze Kdyně, aut. nádraží do Smržovic.
Přejdeme na starou Smržovickou cestu pod viadukt, kolem koupaliště vystoupáme k jezírku. Pomalým stoupáním se dostaneme až na modrou
turistickou značku vedoucí k branišovské kapli. Dle počasí se vydáme po žluté na Koráb nebo půjdeme dál po modré přes branišovské louky do
Kdyně. Lze očekávat pozvolné stoupání, ale zároveň spoustu zajímavých informací o vesnici Smržovice. Vedou: Brychovi
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Libkov
uklízel
pro Česko
V rámci celorepublikové dobrovolnické
úklidové akce nazvané „Ukliďme Česko“ byly
v dubnu a květnu letošního roku uklizeny
odpadky nalezené především v okolí zdrojů
pitné vody pro Libkov, a to jednotlivými do‐
brovolníky a také ve spolupráci se starost‐
kou obce Libkov (zajištěn úklid vyhozeného
obsahu mrazáku).
V letošním roce je v rámci této akce hlav‐
ní podzimní úklidový den naplánován na
18. září. Na adrese www.uklidmecesko.cz
si dobrovolníci i organizace mohou zaregis‐
trovat svoje úklidy, které se mohou samo‐
zřejmě konat i mimo tento naplánovaný
termín. Pro registrované účastníky jsou
zdarma k dispozici pomůcky pro úklid
(pytle a rukavice).

Kdyňsko
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Kdyňsko je členem MAS Pošumaví
Místní akční skupina Pošumaví (MAS Pošumaví) region rozvíjí již řadu let. Obce, tvořící DSO
Kdyňsko, jsou též členy MAS Pošumaví. Ta ale pracuje také na Klatovsku, Plánicku, Sušicku a Horaž‐
ďovicku, ale i v některých obcích okresu Plzeň jih. Svým územím i počtem 99 členských obcí patří
mezi největší organizace svého druhu v ČR.
A čím vlastně MAS Pošumaví pomáhá v našem regionu? Propojuje místní samosprávy, podnika‐
telské subjekty a neziskový sektor s dlouhodobým cílem rozvoje našeho krásného pošumavského
regionu. Vedoucí manažer MAS Pošumaví, Mgr. Jindřich Haišman, k činnosti MAS upřesňuje: „O na‐
ší MAS pro zjednodušení ří‐
kávám, že je to taková regio‐
nální rozvojová agentura,
která vznikla zespodu. Věnu‐
jeme se podpoře mikrore‐
gionů, administrujeme roz‐
vojové dotační programy
PRV, IROP a OPZ, realizujeme
projekty na podporu škol a
vzdělávání (MAP II), přená‐
šíme do území informace
o rozvojových příležitostech,
přerozdělujeme
peníze
Krameček služeb ve Kdyni, realizováno z IROP MAS Pošumaví.
z krajské dotace pro spolko‐
vou činnost, spolu s Úhlava, o.p.s. organizujeme soutěž Regionální potravina Plzeňského kraje, kte‐
rou už vyhráli i výrobci ze Kdyňska, a mnoho dalšího. Především je ale MAS Pošumaví křižovatkou,
která propojuje aktivní lidi z našeho regionu.“ MAS Pošumaví připravuje strategické dokumenty
pro nové programové období EU. Věříme, že právě Kdyňsko bude v příštím období patřit
mezi aktivní žadatele a bude ze členství v MAS Pošumaví profitovat. Aktuální do‐
tační možnosti jsou zveřejňovány na stránkách www.masposumavi.cz,
nebo se můžete obracet přímo na jednotlivé manažery. A na závěr
tip pro neziskové organizace. V průběhu září pro ně MAS Po‐
šumaví vyhlásí malé granty.
Tým MAS Pošumaví

Benefiční koncert
Spolek pro čistý a zdravý Libkov ve spolu‐
práci s místní knihovnou také plánuje letos
zopakovat předloňskou úspěšnou úklidovou
akci, při níž bylo odstraněno několik dlouho‐
letých černých skládek. S potěšením musím
konstatovat, že umístěné informační ozná‐
mení o provedeném úklidu mají zatím pozi‐
tivní vliv na případné další umístění odpad‐
ků na tomto místě. V loňském roce z důvodu
epidemiologických opatření probíhal úklid
okolí obce Libkov pouze okrajově, a to indi‐
viduálním způsobem.
Chtěla bych ještě upozornit na aplikaci
www.kamsnim.cz, kde jsou uvedeny infor‐
mace, jak správně s nechtěnými věcmi nalo‐
žit, resp. kde lze legálně a v drtivé většině
i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z do‐
mácnosti, tak například prošlé léky, pneu‐
matiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné
zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba
i odpady nebezpečné. Takže nerudovské
„Kam s ním?“ už by snad nikoho nemělo
v současné době trápit. O to více je zarážejí‐
cí, že stále při svých procházkách v okolí na‐
ší malé obce nalézáme pohozené odpadky
nebo i nepotřebné věci.
Milada Černá, knihovnice
Místní knihovny Libkov

Dne 4. července byl na pódiu hřiště Sokola Mrákov uspořádán benefiční koncert Malé muziky
Pepíka Nauše. Za pěkného slunného počasí se akce zúčastnilo na 300 posluchačů, mnozí neváha‑
li přijet z větší dálky, např. z Karlovarského kraje. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši
23.235 Kč byl přímo věnován obci Hrušky, která byla začátkem července postižena ničivým tor‑
nádem. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Starý Klíčov přidala k vybrané část‑
ce 50.000 Kč.
František Groessl
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Kalendárium Kdyňska
l BÖHM Vladimír – lékař

l HAVLÍČEK BOROVSKÝ Karel – spisovatel

l MENZA Heřman – malíř

*3. 8. 1906, Kdyně, †15. 12. 1985 Domažlice

* 31. 10. 1821 – Borová (okr. Havlíčkův
Brod), † 29. 7. 1856 – Praha
Místa působení: Klenčí p. Č., Mrákov, Rýzm‑
berk, Chodsko, Praha
Spisovatel, básník, novinář a politik. Podle
ústního podání dobových pamětníků pobý‑
val na Chodsku, jmenovitě v Mrákově a
v Klenčí.
– 200. výročí narození, 165. výročí úmrtí

* 12. 11. 1926 – Kdyně, † 5. 1. 1975 – Osvra‑
čín

Místa působení: Domažlice, Flossenbürg
(Německo)
Domažlický lékař, grafik a fotograf. Během
2. světové války vězněn v koncentračním
táboře Flossenbürg.
– 115. výročí narození
l BOUDA Cyril – malíř

* 14. 11. 1901 – Kladno (okr. Kladno), † 29.
8. 1984 – Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení: Kdyně
Malíř a ilustrátor, autor pamětní známky
vydané k tisíciletému výročí první písemné
zmínky o Domažlicích.
– 120. výročí narození
l BOŽAN Jan Josef P. – sběratel lidových

l KALIVODA Bedřich – řídící učitel

* 15. 12. 1891 – Strážov (okr. Klatovy), † 29.
6. 1942 – Spálený Les (okr. Klatovy)
Místo působení: Pocinovice
Učitel, obecní starosta a vzdělavatel Sokola.
Popraven nacisty během heydrichiády.
– 130. výročí narození

Místa působení: Horšovský Týn, Holýšov,
Osvračín
Akademický malíř, působil též jako kultur‑
ní pracovník v Holýšově.
– 95. výročí narození
l PEER Přemysl – historik

* 17. 2. 1919 – Kdyně, † 28. 12. 1981 – Praha
(okr. Hlavní město Praha)
Místo působení: Teplice
Odborník na kulturní dějiny severních
Čech v 18. a 19. století a na genealogii seve‑
ročeských šlechtických rodů.
– 40. výročí úmrtí

l KEIL Ota – majitel tkalcovny

l PRAŠTIL Václav – klarinetista

* 19. 11. 1884 – Zahořany, † 7. 6. 1956 – Za‑
hořany

Duchovní, básník, sběratel lidových písní
a autor barokního kancionálu Slavíček raj‑
ský.

* 21. 10. 1911 – Kdyně, † 9. 2. 1945 – Výmar
(Německo)
Místa působení: Kdyně, Buchenwald (Ně‑
mecko)
Majitel tkalcovny, zatčen v říjnu 1943. Za‑
hynul na začátku února roku 1945 při nále‑
tu na město Výmar.
– 110. výročí narození

– 305. výročí úmrtí

l KUBA Ludvík – malíř

l FELIX Emil – literární kritik

* 16. 4. 1863 – Poděbrady (okr. Nymburk),
† 30. 11. 1956 – Praha
Místa působení: Kdyně, Postřekov, Luženi‑
ce, Zahořany, Chodsko, Praha
Malíř, národopisec a hudebník. Autor uni‑
kátních partitur chodské lidové muziky.
– 65. výročí úmrtí

písní
* 1644 – Frýdek‑Místek (okr. Frýdek‑Mís‑
tek), † 1. 7. 1716 – Chroustovice
(okr. Chrudim)
Místa působení: Kdyňsko, Úboč

* 23. 11. 1889 – Koloveč, † 12. 10. 1956 – Pl‑
zeň
Místa působení: Plzeň, Domažlice
Historik, folklorista a regionalista, vý‑
znamný znalec Domažlic a Chodska.
– 65. výročí úmrtí
l FOREJT Jan – funkcionář Sokola

* 1. 1. 1829 Loučim, † 6. 6. 1911 Domažlice
Místa působení: Stanětice, Loučim, Domaž‑
lice
Hudebník a učitel, zakladatel domažlické‑
ho Sokola.
– 110. výročí úmrtí

l KUMPERA František – ředitel ZUŠ

* 16. 10. 1940 – Praha (okr. Hlavní město
Praha), † 27. 6. 2011 – Domažlice
Místa působení: Domažlice, Kdyně
Hudebník, klavírista, hudební pedagog a
skladatel. Činný také jako ředitel Základní
umělecké školy v Domažlicích.
– 10. výročí úmrtí

Místo působení: Zahořany
Působil jako lidový hudebník, klarinetista
a pískač. Známý také pod pseudonymem
"Bachňák".
– 65. výročí úmrtí
l PRAŽÁK Albert – literární historik

* 11. 6. 1880 – Chroustovice (okr. Chrudim),
† 19. 6. 1956 – Praha
Místa působení: Mrákov, Klenčí p. Č., Po‑
střekov, Praha, Bratislava (Slovensko)
Literární historik a profesor univerzit
v Bratislavě a Praze. Organizátor kulturní‑
ho a vědeckého života. – 65. výročí úmrtí
l PROCHÁZKA František Xaver – hudební

skladatel
*16. 2. 1878 Domažlice, †17. 5. 1951, Praha
Místa působení: Domažlice, Kdyně
Učitel hudby působící v Domažlicích a ve
Kdyni, zakladatel kdyňského pěveckého
spolku Jindřich Jindřich.
– 70. výročí úmrtí

l FORMÁNKOVÁ Anežka – pilotka

l KUPILÍK Václav – hudebník

* 13. 2. 1904 – Slavíkovice (okr. Klatovy),
† 17. 12. 1971 – Kežmarok (Slovensko)

l RAIS Karel Václav – spisovatel

* 4. 1. 1859 Lázně Bělohrad (okr. Jičín),
† 8. 7. 1926 – Praha

– 50. výročí úmrtí

* 24. 6. 1946 – Spáňov, † 24. 8. 2001 – Do‑
mažlice
Místa působení: Spáňov, Mrákov
Tanečník a zpěvák v Mrákovském národo‑
pisném souboru, založil dudáckou muziku
tohoto uskupení.
– 75. výročí narození, 20. výročí úmrtí

l HAHN Arnold – spisovatel

l LINDMAJER Václav – lékárník

* 28. 8. 1881 – Koloveč, † 28. 6. 1963 – Lon‑
dýn (Velká Británie)

* 4. 8. 1921 Kdyně, † 20. 7. 2002 Domažlice
Místo působení: Domažlice
Absolvent lékařství na Univerzitě Karlově
v Plzni. Lékárník domažlické městské lé‑
kárny U Zlatého jelena, později se stává
okresním lékárníkem.
– 100. výročí narození

Místa působení: Kdyně, Plzeň, Praha
Členka Západočeského klubu aviatiků
v Plzni a první pilotka turistických letadel
v Československu.

Místa působení: Koloveč, Londýn (Velká
Británie)
Spisovatel, novinář a promovaný fyzikální
chemik, od roku 1939 žil v Anglii.
– 140. výročí narození

Místa působení: Jičín, Praha, Kdyňsko
Český spisovatel, představitel realismu a
tzv. venkovské prózy. Do okolí Kdyně umís‑
til děj povídky Domov.
– 95. výročí úmrtí
l SANDOVÁ George – spisovatelka

* 1. 7. 1804 – Paříž (Francie), † 8. 6. 1876 –
Nohant (zámek, Francie)
Místa působení: Francie, Kout na Šumavě
Francouzská spisovatelka, autorka indivi‑
dualisticko–romantických a sociálně zamě‑
řených románů. – 145. výročí úmrtí

Kdyňsko o prázdninách

V červnu při procházce objevily děti ze školky z Pocinovic vzkaz, týkající
se pokladu v lese. Musely dávat pozor, kudy mají jít, a plnit několik úkolů,
které jim připravil skřítek Borovec se svými kamarády. Slíbený poklad
našly děti v kapličce u Dobré Vody na vrcholu kopce. Na závěr si všichni
opekli buřty.
MŠ Pocinovice

Stanětické děti si užily dětský den se začátkem prázdnin v zábavném parku
v sousedním Německu. Autobus opět řídil Miroslav Pazdera. Během hodi‑
nové cesty si děti plánovaly návštěvu různých atrakcí a vládla velmi dobrá
nálada. V zábavném parku blízko Chamu děti s doprovedem strávily po‑
hádkový den.
Hanka Hoffmannová, zastupitelka obce Zahořany

Poslední červencovou sobotu přijela do Černíkova dechová kapela Babouci.
A lidé s nimi zpívali a všichni se bavili.
Vlastimi Hálek

Skupina 4 Hlavy se po roce vrátila do Sedlic. Tentokrát hrála pro Moravu.
Návštěvníci zábavy v sobotu 3. července byli štědří. Během koncertu byla
vyhlášena dobročinná sbírka, v níž se sešlo 13.100 korun. Částka půjde na
pomoc moravským obcím, které v závěru června postihlo ničivé tornádo.
O občerstvení se postarali manželé Lagronovi ze Sedlic. Pořadatelé ze sbo‑
ru dobrovolných hasičů v Sedlicích všem děkují.
Tereza Valečková

V Chodské Lhotě se v červnu, ve slunečném odpoledni, uskutečnila pohád‑
ková procházka pro děti. Zúčastnilo se okolo 150 dětí, místních i z okolí,
s doprovodem. Při cestě v poli a v lese čekalo mnoho pohádkových postavi‑
ček s tematickými úkoly. Děkujeme všem, kteří pomáhají. Vždyť ten krásný
dětský úsměv za to stojí. Na závěr bylo posezení u táboráku v Lomečku.
M. Jäger, foto J. Nunvář

Slavnostní pasování předškoláků proběhlo v Mateřské škole v Koutě na
Šumavě.
Helena Klimentová

