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Babí léto, jak se patří

Kolovečský trojboj.

Foto Petr Dolejš, více na str. 11

Příznivce rybaření pozval Rybářský spolek Koloveč v sobotu 27. srpna
2022 na tradiční podzimní rybářské závody na rybníku U Holce. V kate‑
gorii dospělých obsadil 1. místo Jiří Fišera (253 cm), z dětí pak byla nej‑
lepší a získala 1. místo Adéla Suková (290 cm).
(PK, PD)

24. září pořádal SDH Libkov za pomoci obce předposlední závod Úslav‑
ského poháru. Zúčastnilo se 43 rybářů, mezi nimi i místní. Prvním místem
se pyšní pan O. Trojan (1 502 cm), na druhém pan M. Vican (1 081 cm) a
třetí patří panu J. Vrabcovi (545 cm). Počasí se vydařilo, občerstvení bylo
výborné. Vše končilo posezením s příjemnou zábavou. Velké poděkování
patří pořadatelům. Těšíme se na příští rok.
Ing. Lucie Mlezivová

16. září přivítal starosta městyse Všeruby 7 nových občánků. Dětičky ob‑
držely upomínkový dáreček, dárkový poukaz a maminky kytičku. Nechy‑
bělo tradiční focení u kolébky.
Městys Všeruby
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Světová výstava Chodského psa

Světová výstava Chodského psa se uskutečnila v Chodské Lhotě.
V sobotu 24. 9. 2022 se v Chodské Lhotě uskutečnila na místním fotbalovém hřišti meziná‑
rodní výstava plemene Chodský pes. Celkem se sešlo 370 soutěžních psů s doprovodem a
na výstavě se vystřídalo až 1500 návštěvníků. Podívaná to byla opravdu velkolepá. Talen‑
tovaní pejskové se svými majiteli z mnoha zemí předváděli opravdu nádherné umění. Než
se takový pes vycvičí, musí se mu majitel věnovat dvě a více hodin denně po dobu mnoha
měsíců, jak mi sdělila majitelka psa vítězícího v jedné ze soutěžních kategorií. Výcvik se
neobejde bez vytrvalosti, trpělivosti a lásky k psímu kamarádovi. Výsledek za to stojí.
Do posledního místečka zaplněné hřiště psy, a přesto žádný štěkot nebyl slyšet. Na výstavě
se bylo podívat i mnoho nesoutěžních psů s páníčky.
Spojení Chodsko – Chodská Lhota – Chodský pes – chodský folklorní soubor – chodské ko‑
láče – chodské suvenýry dávalo výstavě osobitý ráz. O skvělé občerstvení se postaral míst‑
ní fotbalový klub. Jednatel Klubu Chodského psa pan Peroutka byl velmi spokojen s prů‑
během a zajištěním soutěže a děkoval všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.
Miroslav Jäger

Chodští psi samozřejmě navštívili chodského
psa na Hrádku.

Jak se buduje Brnířov
V posledních několika měsících se v Brnířově hodně budovalo.
Již na podzim loňského roku začala obec s rekonstrukcí místních
parkovišť. Tři parkovací plochy v okolí bytovek a jídelny změnily
svůj povrch na polopropustný, na což přispělo dotací ve výši
1.816.953,98 Kč Ministerstvo životního prostředí ČR z Operační‑
ho programu životní
prostředí 2014 – 2020.
Další investiční akcí, do
které se v letošním roce
obec pustila, byla rekon‑
strukce místní komuni‑
kace č. 11 a 20 v oby‑
tných zónách. Celkové
náklady na tuto rekon‑
strukci
komunikace
včetně jejího odvodnění
činily 7 280 618,40 Kč a
v tomto případě získalo
vedení obce dotaci od
Ministerstva pro místní
rozvoj ČR z programu
Podpora rozvoje regionů 2019+ ve výši 4 979 595 Kč. Abychom v
obci nezlepšovali podmínky jenom motoristům, ale i chodcům,
navázala obec na rekonstrukci silnice I/22 realizovanou Ředitel‑
stvím silnic a dálnic ČR rekonstrukcí přilehlých chodníků. Velkou
část finančních prostředků na tuto akci poskytl Státní fond do‑
pravní infrastruktury. Z celkové ceny stavby ve výši 7 246 327 Kč
činil tento příspěvek 4 585 181 Kč.

Vedle dopravní infrastruktury zvelebila obec ještě budovu ha‑
sičské zbrojnice, která se v poslední etapě své rekonstrukce do‑
čkala nové fasády za 429 263,23 Kč. Na nový kabát hasičské zbroj‑
nice přispěl obci Plzeňský kraj účelovou dotací z Programu stabi‑
lizace a obnovy venkova PK 2022 ve výši 200 000 Kč. A než se Br‑
nířov uloží k zimnímu
spánku, čeká nás ještě
podzimní výsadba stro‑
mořadí u cyklostezky.
Náklady na výsadbu po‑
kryje částkou 250 000
Kč dotace Státního fon‑
du životního prostředí
ČR.
Z uvedeného vyplývá,
že Brnířov je stále krás‑
nějším místem pro ži‑
vot. Pro zájemce o žití
v Brnířově máme do‑
brou zprávu. Změnou
územního plánu obce
Brnířov vzniklo 7 nových obecních stavebních parcel. Dvě z nich
(p. č. 689/23 a 689/24) jsou stále volné a na svého nového majite‑
le netrpělivě čekají. Pozemky o výměře 945 m2 se prodávají za ce‑
nu 1 210 Kč/m2 s podmínkou výstavby a kolaudace rodinného do‑
mu do 5 let od uzavření kupní smlouvy. V případě zájmu neváhej‑
te kontaktovat starostu obce na tel. 721 746 743.
Ing. Věra Jandová, obecní úřad Brnířov
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Komunální volby na Kdyňsku
Komunální volby ve znamení úspěchu
místních koalic a uskupení.
V nedávných dnech se konaly již deváté
komunální volby po listopadu 1989. Ty prv‐
ní byly ve znamení úspěchu
Občanského fóra, což bylo
s ohledem na celonárodní
charakter tohoto revolučního
seskupení přirozené. Násle‐
dovalo období profilace poli‐
tických stran s celostátní pů‐
sobností. To se odrazilo i ve
struktuře kandidujících vo‐
lebních stran či hnutí. V nej‐
menších obcích se samozřej‐
mě od začátku spíše jednalo
o individuální kandidátky ob‐
čanů, byť podle volebního zákona i ony jsou
volební stranou, či kandidátky různých spol‐
ků a jejich koalic. Často nesly a nesou přído‐
mek nezávislý. Podtrhuje to nezávislost na
celostátní politice. Nevím, zda tento vývoj je
pozitivní, nebo negativní. Ano, politické stra‐
ny či hnutí mají mnohem méně členů než je
tomu například v Bavorsku. Tam také existu‐
jí nezávislé osobnosti kandidující na staro‐
sty či případně zemské rady, ale většinou je
to vždy s podporou fungující politické stra‐
ny. U nás se vyvinula v toku času jiná praxe.
Podle ústavy je náš politický systém totiž za‐
ložen na svobodném vzniku a soutěži poli‐
tických stran vyznávajících demokratické
principy.

Komunální politika je součástí demokra‐
tického systému, který uznává právo na sa‐
mosprávu. V tomto ohledu není až tak velký
rozdíl mezi tzv. celostátní, krajskou a komu‐
nální politikou. Vždyť mnozí
komunální politici pod růz‐
nou hlavičkou kandidují do
krajských zastupitelstev či zá‐
konodárných sborů. Někdy si
k tomu vytvořily celostátní
politická hnutí typu Starosto‐
vé a nezávislí či nějaká regio‐
nálnější uskupení jako např.
„Starostové pro Liberecký
kraj“. Ale zpět ke komunálním
volbám na Kdyňsku.
Povětšinou uspěli stávající
starostové. To neznamená, že ve všech přípa‐
dech dostali nejvíce individuálních hlasů, ale
jejich volební strany byly úspěšné. To svědčí
o tom, že si voliči jejich práce váží. Z těch vět‐
ších kdyňských obcí, kde měli stávající staro‐
stové vážnější konkurenci, uspěla v Koutě na
Šumavě kandidátka Obec pro Občany vedená
starostou Bohušem Havlovicem, volební stra‐
na pod názvem Sdružení pro obec Mrákov,
STAN vedená starostou Mrákova Josefem Ja‐
nečkem či volební strana Za rozvoj obce
v městysi Všeruby. Ve Spáňově stávající staro‐
sta Ing. Jiří Janda již nekandidoval. Nejvíce
hlasů získal tak Josef Strádal. S jistotou bude
v pozici starosty Zahořan pokračovat i Pavel
Vondrovic na kandidátce ODS.

Nejsledovanějším a asi také nejnapínavěj‐
ším soubojem byly volby ve Kdyni. Jednak je
to největší město regionu a již v posledních
volbách se neočekávaně podařilo politické‐
mu hnutí Pro Kdyňsko odsunout ODS do
opozice. Letos Pro Kdyňsko na čele se staro‐
stou Oskarem Hamrusem získalo již neuvě‐
řitelných 47,40 % hlasů, zatímco druhá ODS
pouze 26,76 %. Je otázkou, nakolik se v tom‐
to souboji projevily celostátní preference.
Pro Kdyňsko je pouze místní politické hnutí,
které zjevně profitovalo také z až nespraved‐
livé kritiky předchozích volebních období.
Jako zdejší senátor a jednička na kandidátce
ODS gratuluji vítězi voleb. Věřme, že výsle‐
dek ve Kdyni pomůže městu překonat stáva‐
jící potíže v úbytku rozsahu služeb, na které
jsme byli na Kdyňsku v minulosti zvyklí.
Ing. Vladislav Vilímec, senátor
Parlamentu ČR, zastupitel města Kdyně

Volby v Kolovči

Mistrovství republiky
v jezdectví
Ve Zduchovicích za Příbramí proběhlo ve
dnech 17.–21. srpna MČR dětí na koních.
Za okres Domažlice reprezentovala stáj
K+K Chov koní Svržno Nicol Čermáková
ze Starého Klíčova (Mrákov) v kategorii
8–10 let a získala celkové 6. místo v ČR.
Děti soutěžily celkem 3 dny v kombinova‐
né disciplíně 1x drezura a 2x parkur. Nicol
měla na MČR i druhého koně, se kterým
získala celkové 9. místo v ČR pouze v dre‐
zurní části. Do parkuru neměla splněné
kvalifikační podmínky.
Celkem získalo kvalifikace na MČR 191 dě‐
tí ve věku 8–16 let. Byly rozdělené do ně‐
kolika skupin. Startovalo více jak 260 koní,
některé děti měly 2–3 koně, které jezdily
vždy jinou soutěž. Nebylo možné jet více
soutěží s jedním koněm. Soutěže jsou vět‐
šinou rozděleny do 2–3 kol, kdy vždy
jedno kolo je jeden den. Přichází v potaz
tedy i velká únava a stres z tak velké soutě‐
že. Probíhal jak závod v parkurové části,
tak v části drezurní.
Lukáš Čermák

VÝSLEDKY VOLEB MĚSTYSE KOLOVEČ:
Ve dnech 23. a 24. září se uskutečnily
volby do zastupitelstev měst a obcí. Na vo‑
lebních lístcích pro městys Koloveč byly
uvedeny 4 kandidátní listiny, každá
s 9 jmény. Občané mohli tedy vybírat
9 členů zastupitelstva ze 36 kandidátů. Ze
seznamu 823 voličů se jich k volbám do‑
stavilo 445, což je volební účast 54,07 %.
Nejvyšší počet 5 zastupitelů vzešel
z kandidátní listiny Starostové a nezávislí,
Demokratická strana zelených obsadila
2 křesla, po jednom mandátu získali Za
lepší zítřek i ČSSD.
Zvolenými kandidáty do zastupitelstva
městyse Koloveč tedy jsou: Pergl V., Ludví‑
kovský J., Hájek P., Dobšíčková V., Krech‑
ler P., Mastná J., Bláhová J., Cimburek B.,
Andrle R.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš
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Turnaj starých gard
Srpnovou sobotu plnou her
si užili v Chodské Lhotě.
V sobotu 6. srpna probíhal
na
fotbalovém
hřišti
v Chodské Lhotě tradiční
turnaj starých gard v malé
kopané. Soutěže se zúčas‑
tnilo 5 družstev, nejvzdále‑
nější bylo až z Písku. Mís‑
tnímu družstvu z Chodské
Lhoty se letos opravdu da‑
řilo. S převahou turnaj vy‑
hráli a místní Z. Kováč byl
i první v soutěži kopání pe‑
nalt.
Na fotbalovém hřišti to i po
turnaji „žilo“ dál do poz‑
dních večerních hodin.
Končil tam zábavný večer
pro dospělé „S kořalkou za
pohádkou“. Dospělí plní asi
při kilometrovém pochodu
tematické úkoly na pohád‑
kových stanovištích a
místo sladkostí dostávají
tekutou odměnu. Trasu si
prošlo 80 dospělých. Niko‑
mu z nich se opět nepoda‑
řilo na posledním stanoviš‑
ti proměnit krásně hnus‑
nou čarodějnici v princez‑
nu. Proto přijďte i příští
rok se o to pokusit. M. Jäger
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Zahrádkáři
Český zahrádkářský svaz Koloveč pozval ve‑
řejnost na prodejní výstavu, která se konala
v kulturním domě o víkendu 24. a 25. září od
9:00 do 15:00 hodin. Během výstavy probíhal
prodej brambor, cibule, mrkve a česneku.
Vstupné bylo dobrovolné, občerstvení zajiště‑
né.
Od 10. září probíhá také pravidelné sobotní
moštování v Lidické ulici v době od 8:00 do
12:00 hodin. Ovoce na zpracování musí být
umyté, bez trávy a listí. Každý zájemce si při‑
nese vhodné nádoby na vylisovaný mošt.
Petra Křížová, foto Líba Lásková

Vítěz v kopání penalt Zbyněk Kováč z Chodské Lhoty.

Za malovaným džbánkem
Pouťový víkend poznamenalo nepřízni‐
vé počasí.
Jestliže se Loučimským co do počasí vy‐
dařily dvě velké akce (v červnu Den dě‐
tí, koncem července hasičské slavnosti),
té třetí už bohužel počasí nepřálo vů‐
bec.
Pouťovou „Štrapáci za loučimským
džbánkem“ 10. září připravili členové
místní TJ Sokol stejně pečlivě jako ty
předchozí, sobotní odpoledne bylo ni‐
cméně pod mrakem, teploměr se s bí‐
dou vyšplhal na 18° C a občas přišla i
dešťová přeháňka.
Přesto se na šestikilometrovou trasu
pochodu po naučné stezce vydalo 31
příchozích, na trasu 27 km dlouhou pak
vyjelo 9 cyklistů. Všichni došli i dojeli
zdrávi a v dobré náladě, což se potvrdilo
při následujícím posezení ve společen‐
ském stanu při hudbě Zdeňka a Dany
Trefancových.
Zdeněk Huspek

Při zápisu příchozích jsou na snímku zleva Richard Honka, Jana Dirriglová a Tomáš Franc.

(zh)
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Kdyňské centrum Ouško
Sociálně aktivizační služba pro děti se
zdravotním postižením Centrum Ouško,
která téměř 4 roky působila v sídle kdyňské
knihovny, ukončila činnost koncem roku
2019. Zřizovateli služby, spolku UCHO, se
tehdy nepodařilo vyjednat zařazení služby
do základní sítě poskytovatelů sociálních
služeb v Plzeňském kraji a zajistit tak služ‑
bě financování. Službu, kterou využívali ro‑
diče dětí s mentálním nebo
kombinovaným postižením,
nemohla být již nadále provo‑
zována a o službu pro své děti
tak přišlo téměř 20 rodin ze
Kdyně, Domažlicka, ale i vzdá‑
lenějších míst jako je Loučim
nebo Klenčí pod Čerchovem.
Spolek UCHO, z.s., se ale ne‑
vzdal a po dvou letech usilov‑
ného komunitního plánování,
vyjednávání a příprav se poda‑
řilo spolku zaregistrovat služ‑
bu novou. Nová sociální služba
dostala jméno Berkana SAS a od 10. října
2022 zahájí svůj provoz v Domažlicích,
v budově bývalé České pojišťovny za Háno‑
vým parkem na adrese Sadová 636. Znač‑
nou měrou ke vzniku služby přispěl i pro‑
jekt „Z hnízda“ z taktovky Společnosti pro
podporu osob s mentálním postižením ČR
a JDI.cz.
Posláním sociálně aktivizační služby pro
děti se zdravotním postižením Berkana SAS
je stát se opěrným bodem a zázemím pro
děti se zdravotním postižením a jejich rodi‑
nu, fungovat jako obhájce jejich práv a na‑

bídnout možnosti rozvoje dovedností a
podpořit schopnosti dětí se zdravotním po‑
stižením. Služba bude budovat funkční ko‑
munikační cesty u jednotlivců, v rodině
i s institucemi, a především se zasazovat
o inkluzivní přístup nejen ve vzdělání, ale
i v přirozených sociálních skupinách dětí se
zdravotním postižením a jejich rodiny.
Berkana SAS nabídne své služby dětem ve

věku od narození do 18 let, a to ambulantní
formou, tedy v prostorách služby a rodičům
dětí se zdravotním postižením v podobě
možnosti konzultačních setkání. Poskytne
cílenou podporu dětem postavenou na indi‑
viduálním přístupu, orientaci v problema‑
tice dávek a příspěvků, podporu v oblasti
komunikace s úřady, školami a dalšími in‑
stitucemi – to je jen krátký výčet možných
oblastí, kterým se mohou rodiny společně
s pracovníky Berkana SAS věnovat. V Ber‑
kana SAS nabídnou pomoc a podporu také
dětem s neverbalitou a prostor tak dosta‑

Psí kusy v Kolovči
První víkend v září se na mnoha místech děti školou povinné loučily
s prázdninami a jinak tomu nebylo ani v Kolovči, kde se konal den ve zna‐
mení kynologie. K vidění byly ukázky výcviku služebních psů, ale také
dog dancing v podání Petry Faitové
z Domažlic s australskou kelpií a Aleny
Smolíkové se svými třemi border kolie‐
mi. Alena je vítězkou mnoha cen v sou‐
těžích dog dancing v ČR i ve světě a fi‐
nalistka soutěže Česko Slovensko má
talent.
V sobotu 3. září od 14 hodin pořádal
městys Koloveč společně s místními
spolky a sdruženími akci pro děti a je‐
jich rodiče k ukončení letních prázdnin
„Psí kusy“. Akce se konala již tradičně
v Kolovči, v přírodním areálu u rybníka
„U Holce“ a pro děti zde byly připrave‐
ny různé hry a soutěže za drobné ceny,
airbrush, malování na obličej, modelo‐
vání balonků, ukázka hasičské techniky
a projížďky na loďce.
Hlavním tématem zábavného odpo‐
ledne byla kynologie. Proto zde nemoh‐
la chybět praktická ukázka výcviku slu‐

nou i podpůrné techniky z oblasti alterna‑
tivní a augmentativní komunikace. Veškeré
informace, jak se do služby objednat, nalez‑
nou zájemci na webových stránkách spolku
www.uchozs.cz. Zřizovatel služby chystá do
budoucna i mnoho novinek – např. vznik
podpůrné skupiny pro rodiče a další.
Spolek UCHO, z.s., dlouho bojoval za spl‑
nění své vize – vybudování sociální služby
pro děti se zdravotním postižením
na Chodsku, v pohraniční oblasti.
Nyní se sen stal skutečností, ale
aby mohla služba dobře posloužit
svým dětským uživatelům, je po‑
třeba ji ještě vybavit pomůckami a
zázemím, které nabídnou dětem
podněty k rozvoji, cílenou podpo‑
ru, a to nejen po stránce motoric‑
ké, ale například i v komunikaci.
Proto spolek vytvořil prostřednict‑
vím platformy Donio.cz sbírku pod
názvem Nastartování komunikace
u dětí se zdravotním postižením
v Berkana SAS, která právě probíhá a jejím
účelem je obstarat pro novou službu zá‑
kladní vybavení pro tvorbu komunikačních
pomůcek, rozvoj jemné i hrubé motoriky,
smyslové prvky a další pomůcky, které na‑
bídnou dětským uživatelům služby pestrou
škálu tréninkových možností na jejich cestě
rozvoje. Sbírku najdete na internetu pod
odkazem http://donio.cz/berkanasas a
prostřednictvím sbírky můžete na nákup
těchto pomůcek a potřeb přispět. Děkuje‑
me!
Bc. Lenka Ticháčková, DiS., vedoucí služby

žebních psů – obrana a poslušnost a agility v podání členů kynologického
klubu Koloveč. Velký úspěch sklidilo představení psů v dog dancingu. Vý‐
cvik psů a zdolávání překážek si mohly vyzkoušet i samotné děti. Občer‐
stvení pro děti i dospělé zajistili a zázemí pro konání této akce poskytli
členové rybářského spolku Koloveč.
Městys Koloveč děkuje všem spolupořadatelům za spolupráci při této
vydařené akci. Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč, foto Petr Dolejš
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Mrákovští reprezentanti

Nejmladší reprezentantky a reprezentanti ZŠ Mrákov, kteří na 2denních Horšovskotýnských sportovních hrách obsadili 2. místo. Vladimír Duffek, ZŠ Mrákov

Poutní mše nad Smržovicemi
Poutní mše svatá k výročnímu posvěcení kaple
sv. Václava nad Smržovicemi se konala opět po
roce. Jako každý rok se sešli věřící v hojném po‐
čtu první neděli v měsíci září na stráni pod Za‐
dním kopcem, aby zde slavili pouť. Mši svatou
celebroval Mons. Miroslav Kratochvíl. Součástí
letošní mše svaté bylo posvěcení nové sošky sv.

Václava a posvěcení kříže pod kaplí. Kříž daro‐
val ke kapli pan Václav Mráz z čp. 15. Ten také
daroval do kaple sošku P. Marie.
Před samotným zahájením mše promluvil
k přítomným pan Mráz z čp. 27, stavitel této
kaple, s tímto proslovem:
„Vítám všechny, kteří jste přišli ke kapličce
vzpomenout již 9. výročí slavnostního vysvěce‐
ní. Dnes dopoledne bude na průčelí uvnitř kap‐
le posvěcena nová socha sv. Václava od známé‐
ho šumavského řezbáře, tvůrce sušického bet‐
lému, Karla Tittla. Rovněž bude posvěcen kříž
pod kaplí, který jsem opravil na přání hospodá‐
ře z čp. 15, nejstaršího z rodu Mrázů ve Smržo‐
vicích. Ať nám tedy tento kříž a nápis na věky
připomíná povinnost zachovat tento krásný
kus země pro budoucí generace.“ V čp. 15 u Ma‐
tušů byla po léta uschována a opatrována soška
Madony, která zahalena krajkovým závojem,
byla nesena při procesích. Soška je umístěna na
pravé straně kaple, pod ní je obrázek z r. 1968,
kdy byla naposledy nesena při slavnosti Božího
Těla.
Stavitelem této kapličky je rodina Mrázova ze
Smržovic čp. 27. Kaple byla vysvěcena 1. září
2013. A proč byla tato kaple zbudována, si mů‐
že každý kolemjdoucí přečíst na pamětním štít‐
ku nad zdobenými vchodovými dveřmi, kde
stojí nápis: „Postaveno LP 2013 jako poděková‐

ní, že nám bylo dáno žít a pracovat v tomto
krásném kraji." A opravdu, výhled od kaple je
nádherný na všechny světové strany, přede‐
vším na rozlehlé kopce Šumavy. Mši provázeli
věřící zpěvem písně Bože cos ráčil, na závěr
všichni zazpívali píseň Otče náš, vyslyš nás, kte‐
rá opěvuje také svatého Václava. Bohoslužby se
zúčastnili poutníci převážně z kdyňské a lou‐
čimské farnosti. Počasí v tento den bylo sluneč‐
né. Po mši svaté si mohli všichni pochutnat na
vynikajících chodských koláčích. Další mše sva‐
tá se bude u kaple konat opět za rok, kdy zde
oslavíme kulaté, již desáté výročí, posvěcení té‐
to kaple.
Martina Matějková
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Víte, že ...
n Olympic Revival hrál v Mrákově už po‑
třetí? Obec pořádala na pódiu u fotbalového
hřiště vystoupení skupiny Olympic Revival
z Domažlic. Jako host vystoupil také bývalý
bubeník kapely Jiří Kupilík z Mrákova. „Počasí
nám přálo a akce se i tentokrát povedla díky
spoustě lidí, kteří dorazili i z okolních obcí,“
uvedla Eva Květonová.

Ve čtvrtek 29. září jsme naštívili ZŠ Kout na Šumavě, která pro děti ze školky i prvního stup‑
ně ZŠ zorganizovala ukázku dravců a sov. Sokolník pan Šporer z Horšovského Týna nám
přivezl ukázat dvanáct dravců a jednu sovu. Srozumitelně nám vysvětlil rozdíly mezi jedno‑
tlivými druhy, jak se každý dravec jmenuje, kde žije, čím se živí a jejich zařazení do čeledí:
• sokolovití (poštolka obecná, sokol stěhovavý, raroh velký);
• jestřábovití (káně Harrisova původem z Ameriky, jestřáb lesní, orel skalní a mořský, kra‑
hujec, supi);
• orlovcovití (orlovec říční).
Dozvěděli jsme se zajímavosti o orlu skalním, kterému se přezdívá zlatý orel podle zlatého
odstínu na temeni a zátylku hlavy. Stravou orlů jsou zajíci, myši, lišky, mladí jeleni. Orli se
dožívají až 70 let. O poštolce obecné víme, že její jméno vzniklo ze staročeštiny postolka,
přičemž možná podoba jména byla vytvořena z postajati („po“ a „stat“). Poštolka při lovu
dokáže stát ve vzduchu na jednom místě díky svému třepotavému letu.
Některé z dravců jsme si mohli prohlédnout při letu. Odvážné děti si mohly nasadit rukavi‑
ci a vyzkoušet si přílet dravce na ruku.
Na závěr jsme si prohlédli puštíka obecného (z řádu sov), který má podobně jako dravci za‑
hnutý zobák a ostré drápy. Většina sov loví za soumraku a v noci, k čemuž jsou přizpůsobe‑
ny nehlučným letem a vysoce specializovaným zrakovým a sluchovým ústrojím. Puštíka
jsme si pohladili. Ukázka dravců ve škole byla pro všechny děti přínosná. Děti se obohatily
o nové vědomosti i zážitky.
MŠ Kout na Šumavě

Fotbalové soustředění
Přípravka
TJ Sokol
Mrákov

n Mezinárodní filmový festival Juniorfest
dostává letos občanku? Slaví totiž patnácté
narozeniny a divákům naděluje hned několik
změn: nový vizuální styl, propracovanější vý‑
chovný koncept a odvážnou dramaturgii fil‑
mů. Koná se od 4. do 10. listopadu v šesti měs‑
tech západních Čech. Festivalovým centrem
jsou každoročně Domažlice, kde proběhne ta‑
ké slavnostní zahájení. Velká část programu
se ovšem odehraje v krajské metropoli. Plzeň‑
ské DEPO2015 bude například hostit Den
s Českou televizí a podobný koncept proběhne
také ve festivalových Přešticích. V Dobřanech
se uskuteční předpremiéra očekávaného fil‑
mu Princezna zakletá v čase 2, Horšovský Týn
bude hostit udělování Zlatých rafiček.
n Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech,

mají opět díky Milostivému létu II možnost
splatit pouze jistinu, tedy původní dluh, a
jednorázový poplatek exekutorovi? Veške‑
ré úroky, poplatky advokátům či penále, které
mnohdy mnohonásobně převyšují výši půvo‑
dního dluhu, jim budou odpuštěny. Příležitost
vyřešit svízelnou situaci je do 30. listopadu
2022. Na webu milostiveleto.cz si můžete
zkontrolovat, na jakou exekuci se Milostivé lé‑
to vztahuje. Dotazy můžete psát také na
e‑mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz nebo
zavolat od pondělí do pátku (9:00–22:00
hod.) na Help linku 770 600 800.
n Obec Dlažov schválila přijetí dotace
dva miliony korun od Ministerstva pro
místní rozvoj na výstavbu víceúčelového
hřiště v Mileticích?
n Dobrovolní hasiči v Oprechticích hleda‑
jí nové členy? Přijmout by chtěli zejména
mladé lidi, ať z obce Zahořany, tak mimo ni.
n Myslivecký spolek Pocinovice moštuje
jablka každý pátek od 16.00 do 18.00 hod.
až do 21. října? V případě velkého zájmu
může být termín prodloužen.

PODĚKOVÁNÍ
Od 22. 8. do 26. 8. se konalo fotbalové soustředění pro mladší a starší přípravku
v Mrákově. Celý týden se naše fotbalové hvězdy pilně připravovaly na nový začátek
sezóny. Během soustředění probíhaly dvoufázové tréninky, spousty soutěží a úkolů.
Navštívili jsme Fotbalpark v Klatovech, zahráli si proti fotbalistům z Nýrska. V pátek
jsme vše zakončili vyhlášením, předáním odměn a všichni odcházeli s úsměvem na
tváři.
E. Mačudová

Penzion U Jandů v Úborsku děkuje
sborům dobrovolných hasičů z Pocino‑
vic, Janovic nad Úhlavou a z Běhařova,
i profesionálnímu hasičskému sboru
Klatovy, za včasný a odborný zásah při
samovznícení nekvalitního uhlí. Rych‑
lým zásahem zabránili nejen škodám na
majetku, ale zachránili zdraví, možná
i životy personálu a hostů.
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Chodský soubor v Chorvatsku
Chodský soubor Mrákov navštívil Chor‑
vatsko.
Ve dnech 8.–11. září měli členové mrá‑
kovského souboru příležitost navštívit ve‑
řejnosti málo známou chorvatskou lokalitu
Bjelovar. Návštěva to nebyla první a vůbec
ne náhodná. Oblast Bjelovaru je jednou
z několika chorvat‑
ských enkláv, kde sídlí
početná česká menši‑
na. Kolonizace Čechy
má již dlouhou histo‑
rii a její počátky sahají
až do tereziánského
období 2. poloviny 18.
století. Tehdejší vý‑
chodní enkláva habs‑
burské monarchie by‑
la dlouhodobě ohro‑
žována Turky. Ti byli
sice odraženi od Víd‑
ně, ale stále byli znač‑
ným nebezpečím pro
tehdy na několika
frontách
bojující
habsburskou monar‑
chii. Kolonizátoři, ji‑
miž nebyli pouze Češi,
ale byli mezi nimi i jiní
obyvatelé tehdejšího
Rakouska (Maďaři,
Němci, Rusíni, Slová‑
ci…), se mohli usadit na jihovýchodní hrani‑
ci císařství, mohli zde svobodně hospoda‑
řit, avšak v případě tureckého nebezpečí
měli povinnost bránit svoji někdejší domo‑
vinu.

V pozdějších časech přicházeli další pří‑
slušníci zde žijících menšin a především Če‑
chů, kteří zde hledali útočiště před různými
nepříznivými faktory, jež je z Čech donutily
odejít. Ať to již byly epidemie, hospodářské
krize, neúroda, tlak ze strany vrchnosti, ale
mohla to být jen obyčejná touha poznat ně‑

co nového. V očekávání lepšího života tak
obyvatelé Čech opouštěli svá rodiště a puto‑
vali přirozeně tam, kde nebyla jazyková ba‑
riéra, kde nacházeli zázemí.
A protože Češi vždy patřili k národům,

Atletický trojboj dětí
V neděli odpoledne proběhl tradiční atletický trojboj dětí. 16 malých sportovců nejen z
Loučimi soutěžilo v běhu na 50 metrů, hodu kriketovým míčkem a skokem do dálky. Jako
každý rok vyhráli všichni a všichni se, díky rozdělení podle věku i pohlaví, nakonec postavi‑
li na stupně vítězů. Stejně tak se tam ale mohli postavit obětaví členové TJ Sokol Loučim,
kteří tak opět o jeden rok prodloužili dlouholetou tradici akcí pro místní i přespolní děti.
Patří jim za to veliké poděkování.
Zdeněk Huspek

Účastníci sportovního odpoledne
před vyhlášením pořadí.

které se sdružovaly, dodnes v místech, kde
žijí české menšiny, fungují krajanské spol‑
ky. Chorvatský Bjelovar a Daruvar (města
leží cca 60 km od sebe) patří k lokalitám,
kde je národnostní hnutí asi nejsilnější. Sa‑
mi se dodnes scházejí v klubovnách (Če‑
ských besedách) hovoří česky, snaží se udr‑
žovat původní české tra‑
dice, udržují kontakty
s českými národopisný‑
mi skupinami, pořádají
národopisné slavnosti.
Chorvatský Bjelovar
má navíc velké štěstí, že
se zde koná velmi atrak‑
tivní veletrh (Bjelovarski
sajam), který představu‑
je úplně všechny mož‑
nosti a aktivity, jimiž kraj
disponuje. Od zeměděl‑
ství přes regionální gas‑
tronomii, turismus, tra‑
diční řemesla. A protože
Česká beseda má velmi
silnou pozici, součástí ve‑
letrhu bylo i představení
české kultury.
Chodský soubor Mrá‑
kov tedy přijal pozvání,
aby v rámci aktivit Plzeň‑
ského kraje a Českého
velvyslanectví představil něco z českých
tradic, v případě mrákovského souboru tra‑
dic chodských. Akce se konala pod záštitou
českého velvyslance pana Hovorky a první
vystoupení se konalo přímo v České besedě
v Záhřebu, a to přímo v režii Jeho Excelence
pana velvyslance Hovorky. Ostatní část po‑
bytu se odehrávala na veletrhu, kde měl za‑
stoupení Plzeňský kraj a bylo tedy vhodné
věnovat se propagaci Plzeňského kraje. Sa‑
mi bjelovarští měli také program, kdy spolu
s mrákovskými navštívili cikánskou „kuču“,
kde nám místní cikáni ukázali, jak dodržují
své tradice oni, a je nutno podotknout, že
přijetí bylo velmi přívětivé a inspirativní.
Večerní nokturno v centru Bjelovaru bylo
velmi příjemným zakončením pobytu. Po‑
kud se týká bjelovarské České besedy, není
bez zajímavosti, že český folklór má tako‑
vou popularitu, že ho zde prezentují mladí
lidé, rození Chorvaté, kteří sice nemají při‑
rozenou vazbu na Čechy, ale česká tradiční
kultura jim natolik učarovala, že se takto
stávají její součástí.
Protože se jednalo o poměrně náročnou
akci, považuji za vhodné veřejně poděkovat
všem pořadatelům z velvyslanectví a z Pl‑
zeňského kraje a především účastníkům
z řad mrákovského souboru, z nichž všichni
trpělivě hráli, tančili i zpívali pod ještě stále
horkým chorvatským sluncem.
Josef Nejdl, Chodský soubor Mrákov
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Premiéra mysliveckých kroužků
24. září pořádal Myslivecký spo‑
lek Lišák Mrákov ve spolupráci
s OMS Domažlice první setkání
dětských mysliveckých kroužků
našeho okresu. Akce se konala
v Mrákově. Děti měly možnost
projít mysliveckou stezku, kde si
kromě plnění vědomostních úko‑
lů vyzkoušely střelbu ze vzdu‑
chovky a luku.
V době čekání mohly diskutovat
s místními myslivci na témata ja‑
ko zalesnění krajiny, myslivecká
kynologie, lovectví a tradice mys‑
livosti“. Pozvání přijala také paní
Jana Čermáková Vránová se svý‑
mi dravci. Zábavou pro ně také
byla malba na trika. Díky spon‑
zorům – obec Mrákov, LČR, OMS
Domažlice, LST Trhanov, Arture
Domažlice a Plzeňský kraj – na
děti čekalo v závěru akce překva‑
pení v podobě dárků. Veliké díky
patří také trubačům OMS Do‑
mažlice.
Jana Kucalová

Loučimští hasiči zase slavili
V sobotu 30. července oslavili 120. výročí
založení svého sboru dobrovolní hasiči v Lou‐
čimi a jak je zde v posledních letech zvykem,
připravili akci nejen pro své členy, ale i pro
obyvatele obce a návštěvníky z blízkého
i vzdálenějšího okolí.
Vypůjčit kryté pódium pro
hudbu a umístit poblíž přenos‐
ný parket, postavit vlastní i vy‐
půjčený společenský stan a vy‐
bavit jej lavicemi a stoly, při‐
pravit zázemí pro občerstvení
(letos nově kromě klobás i se‐
kaná v housce), na pět panelů
našpendlit fotografie A4 z čin‐
nosti posledních pěti let, to
všechno zabralo téměř celý tý‐
den práce, dokončené v sobotu
před polednem. A potom se
rychle převléknout do unifo‐
rem, protože už v jednu hodinu
začala v místním kostele slavnostní mše, kte‐
rou celebroval člen sboru Mons. Miroslav
Kratochvíl. Té už se zúčastnily také delegace
okolních sborů – s prapory Pocinovice, Chod‐
ská Lhota, Běhařov, samozřejmě i domácí a
družební sbor z bavorského Vorderbuchber‐
gu. Po skončení mše se na povel velitele Jose‐
fa Švába dal na pochod průvod více než 80 ha‐
sičů v uniformách, které doprovázela kapela

Postřekovanka. Ta pak hrála celé odpoledne a
večer. Po zahajovacím projevu, který v za‐
stoupení jednatele Jiřího Grösla přečetl kro‐
nikář Zdeněk Huspek, promluvila starostka
obce Jana Dirriglová, která se také zúčastnila

předání pamětních stuh. Poslední, ale při
těchto příležitostech nezbytnou částí úvodu,
bylo předání čestných uznání a medailí,
z nichž jmenujme alespoň ty nevýznamnější.
Čestné uznání Krajského sdružení hasičů
Plzeň si plně zasloužil dlouholetý pokladník
sboru Václav Zimmermann. Medaile svaté‐
ho Floriána budou od toho dne zdobit unifor‐
my Josefa Švába a Milana Zimmermanna,

medaili Za mimořádné zásluhy obdržel
Jaroslav Široký.
Ukázky hašení papírového domečku před‐
vedli dva přespolní členové sboru, které po‐
plach vytáhl zřejmě z postelí, takže hasili v py‐
žamech. O poznání lépe si pod
velením Antonína Váchala ve‐
dlo mužstvo kdyňské historic‐
ké stříkačky firmy Smékal na
podvozku Laurin & Klement
z roku 1925 zvané Babička,
když v dobových bílých uni‐
formách a lesklých přilbách
předvádělo zásah tímto plně
funkčním strojem. Proudnici
nakonec předali starostce
Loučimi, která vodu z nádrže
vracela zpátky do rybníka.
Poslední ukázkou pak bylo
stříkání z vodního děla cister‐
ny Tatra, jejíž volant s bravu‐
rou sobě vlastní ovládá Jana Schambergerová.
Proud vody měl původně vytvořit nad rybní‐
kem duhu, ale sluníčko bylo jiného názoru a
nedosti na tom, kolem půl páté dokonce krát‐
ce sprchlo! To už ale nikomu nevadilo, proto‐
že zábava pod střechou stanu byla v plném
proudu a poněvadž podobné akce jsou vhod‐
nou příležitostí k setkávání příbuzných, přá‐
tel i hasičských kolegů.
Zdeněk Huspek
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Setkání seniorů ve Starém Klíčově
Po dvou letech se v kulturním domě ve Starém Klíčově uskutečnilo
setkání seniorů. Pozváno bylo 135 seniorů, a to ženy ročník 1959
a starší a muži ročník 1957 a starší.

Setkání zahájil starosta obce přivítáním a informací o dění v obci
za uplynulé dva roky, zároveň nastínil, co nás čeká v nejbližší bu‑
doucnosti.
Zpestřením tohoto setkání bylo vystoupení
dětského souboru Mráček, které sklidilo vel‑
ký úspěch, stejně jako ukázka požárního zá‑
sahu mladých hasičů ze Starého Klíčova.
K tanci a poslechu zahráli harmonikáři
Tomáš Johánek a Josef Kupilík.
Nechybělo ani malé pohoštění – chlebíčky,
zákusek, káva, víno, ženy dostaly květinu.
Hlavním cílem uspořádání bylo umožnit set‑
kání občanů s vrstevníky podobné věkové
kategorie. Obec tímto dává najevo, že jí i na
starších občanech záleží a že na ně nezapo‑
míná.
Eva Květonová, obec Mrákov

V Černíkově
třídili a uspěli
17. ročník soutěže v třídění odpadů
„My už třídit umíme!“ zná již své vítěze!
Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí do
aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší
města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů,
především pak papíru, skla, plastů a nápojového kar‐
tonu a kovů.
Stejně jako v loňském roce, byly i letos do soutěže
automaticky zařazeny všechny obce a města, které by‐
ly v roce 2021 zapojeny do systému zpětného odběru
a využití odpadů z obalů, jenž provozuje společnost
EKO‐KOM, a. s. Letošního ročníku se tedy zúčastnilo
celkem 489 obcí a měst Plzeňského kraje. V první ka‐
tegorii soutěžily obce do 300 obyvatel, ve druhé kate‐ Společné foto z předávání diplomů. Starosta obce Černíkov Jan Hladík
gorii obce od 301 do 1 000 obyvatel a ve třetí katego‐ druhý zprava.
rii obce nad 1 001 obyvatel.
V druhé kategorii se umístil
na druhém místě Černíkov.
Gratulujeme! Každý obyva‐
tel Plzeňského kraje vytřídil
v loňském roce 21,4 kg papí‐
Ne, nejedná se o žádný bojový pokřik, ale i my máme pod čepicí! A navíc rádi slovíčkaří‑
o název nového spolku, který založilo něko‑ me, využili jsme názvu dalšího místního kopeč‑
ru, 17,1 kg plastů, 17,0 kg skla
lik nadšenců v Nové Vsi. Jeho cílem je přede‑ ku Ouhele a název byl na světě!
a 0,23 kg nápojového karto‐
vším rozvoj a podpora kulturního života Doufáme, že se nám podaří získat větší množ‑
nu. Plzeňský kraj má velmi
v obci, který, nutno dodat, v posledních ství finančních prostředků na různé akce a ve
dobrou hustotu veřejné sběr‐
spolupráci s obecním úřadem našim občanům
letech v obci velmi vzkvétá.
né sítě, v roce 2021 to bylo
A jak tento název vznikl? Obec Nová Ves se na‑ zpestříme a rozšíříme nabídku nejen kulturních
chází pod trojvrším, kterým se obec pyšní i ve aktivit. Naše plány jsou velké, a proto věříme, že
17010 sběrných nádob, což je
svém znaku. Jedním z nich je právě vrch Čepice. se nám vše podaří zrealizovat, ale především –
111 obyvatel na jedno sběrné
Šárka Kraftová
A protože nejen naše obec leží pod Čepicí, ale že se budeme bavit!
místo.
(red)

Ouhele pod Čepicí
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Setkání seniorů ve Všerubech
Senioři se sešli v sobotu 20. srpna v kulturním domě ve Všerubech. Program obstarala Kon‑
rádyho dudácká muzika. Senioři dostali dáreček k zakousnutí a samozřejmě nemohlo chy‑
bět občerstvení připravené v kuchyni ZOD Mrákov.
Městys Všeruby

Kolovečský trojboj U Holce
Tradiční letní akcí je v Kolovči v areálu
koupaliště U Holce Kolovečský trojboj. Letos
se jeho příznivci sešli již po desáté v sobotu
6. srpna ve 14 hodin.
Závodní disciplíny zůstávají po léta neměn‑
né. To znamená, že týmy začínají přetahová‑
ním lanem, pak následuje pití piva na čas a
klání ukončí hod pivním sudem o váze 12,5
kg. V letošním ročníku se na start postavilo
deset soutěžních týmů, které o nejlepší umís‑
tění bojovaly až do posledního dechu. Někdy
dokonce při rovnosti bodů muselo dojít i na
rozstřely.
V soutěži se podařilo dosáhnout skvělých
výsledků v jednotlivých disciplínách: V přeta‑
hování lanem byla nejlepším týmem Hospůd‑
ka Osvračín. Pití piva na čas zvládl Radek
Rusňák časem 4,64 s, sudem hodil Pavel Vin‑
klárek 12,47 m. Vložené disciplíny: pití piva
ženy Kateřina Fingerhutová 7,81 s, pití limo‑
nády děti Theodor Karásek, hod soudkem dě‑
ti Samuel Schmidt.

A jaké bylo konečné
umístění týmů?
10. místo Hasiči Koloveč (7 bodů = 1 bod za
lano + 5 bodů za pivo + 1 bod za sud)
9. místo Totální dno (7 bodů = 2+2+3)
8. místo Hasiči Lštění (13 bodů = 3+8+2)
7. místo Norci (16 bodů = 9+3+4)
6. místo J‑elita (18 bodů = 5+7+6)
5. místo Myslivna Hradec (19 bodů =
7+4+8)
4. místo Mezuláni Mezholezy (21 bodů =
6+6+9)
3. místo Hasiči Hradec (21 bodů = 4+10+7)
2. místo Hospůdka Osvračín (21 bodů =
10+1+10)
1. místo Echt Kolofant (22 bodů = 8+9+5)

Zpestřením letošního jubilejního ročníku
bylo vystoupení hudební skupiny Mastnej
Flek, která se postarala o vyplnění času mezi
jednotlivými disciplínami, kdy rozhodčí měli
plné ruce práce se sčítáním bodů a určová‑
ním pořadí. Na místě bylo připraveno bohaté
občerstvení. Počasí akci přálo a odpoledne se
tedy velice vydařilo. Velké poděkování patří
pořadateli – Rybářskému spolku Koloveč a
zejména Pavlu Krumlovi ml., který vše při‑
pravil, odmoderoval a stihl i bojovat za vítěz‑
ný tým Echt Kolofant.
Petra Křížová, foto na str. 1
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Déšť a pouť
u Dobré vody
Poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic se
nachází v domažlickém vikariátu, ale je už
jen kousek od vikariátu klatovského, proto
je vyhledáváno poutníky z Domažlicka
i Klatovska.
Hlavní kaple na Dobré Vodě u Pocinovic je
zasvěcena Panně Marii Bolestné. V liturgic‐
kém kalendáři slaví církev tento svátek 15.
září. Letos připadla pouť na následující ne‐
děli 18. září. I když v tento den hodně pršelo,
poutníci se zde sešli v hojném počtu. Hlav‐
ním celebrantem slavnostní bohoslužby byl
P. Karel Adamec, který je od loňského září
ustanoven administrátorem farnosti Mrákov
a Kdyně. Spolu s ním jako obvykle venku
u kamenného oltáře sloužil mši svatou
Mons. Miroslav Kratochvíl z Loučimi. Pou‐
tníci zpívali písně “K nebesům dnes zaleť
písní" a “Pojď k Spasiteli".
Dobrá Voda je vyhledávané poutní místo,
kterému vévodí kaple zasvěcená Panně Ma‐
rii Bolestné. V její blízkosti stojí menší kaple
se stálým pramínkem vody, o němž se tvrdí,
že má zázračné účinky. Kaplička se stálým
pramínkem vody byla v roce 2018 zrenovo‐
vána. Kaple má novou střechu a omítky, no‐
vá je také věžička na střeše. Místo je po celý
rok navštěvované poutníky a turisty a také je
vyhledávaným místem pro uzavírání sňatků.
Spolu s Dobrou Vodou slaví pouť i obec Lib‐
kov a Pocinovice ji mají kromě Anenské pou‐
ti jako svoji druhou pouť.
Mše svaté se zde letos konaly od května do
září vždy v sobotu v podvečer, dále v neděli
na začátku července a také v srpnu, v neděli
po svátku Nanebevzetí Panny Marie. Modlit‐
ba, Boží slovo, zpěv poutníků a setkání s přá‐
teli, to byla zase další krásná, i když proprše‐
ná, Dobrovodská pouť. Martina Matějková
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Kulturní servis
Říjen
n 15. 10. Brnířov ‐ Minikabaret, divadelní
spolek Máj ze Kdyně, od 19.00 hod., sál OÚ Br‐
nířov
n 15. 10. Kdyně ‐ křest knihy Švagři ‐ Slam
poetry show, 18.00 hod., MKS Modrá hvězda,
vstupné 150 Kč
n 16. 10. Kdyně ‐ Pohádková neděle: Petra‐
na ‐ Praštěná čarodějnice, 15.00 hod., sál MKS
Modrá hvězda, vstupné 80 Kč
n 19. 10. Kdyně – výlet na tvrz Lštění, tra‐
sa: z Milavče pěšky do Lštění, prohlídka tvrze
se Z. Procházkou, pěšky do Kanic, 9 km, tam:
odjezd ze Kdyně vlakem v 10.09 hod., příjezd
do Domažlic v 10.26 hod., přestup na vlak
v 10.35 hod., příjezd do Milaveč v 10.41 hod.,
zpět: busem z Kanic v 15.36 hod., příjezd do
Domažlic v 16.03 hod., z Dom. v 16.47 hod. do
Kdyně, vede L. Hynčíková, pořádá TIC Kdyně
n 20. 10. Kdyně ‐ první setkání kurzu tkaní
s Martou Volfíkovou, kurzy budou probíhat
každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod., pořádá
MKS Modrá hvězda a TIC Kdyně, kurzovné
750 Kč
n 21. 10. Kdyně – Indie, země mnoha tváří,
beseda a promítání s cestovatelem Pavlem
Novým, 17.00 hod., sál Muzea příhraničí Kdy‐
ně, vstupné dobrovolné
n 21. 10. Nová Ves ‐ cestopisná přednáška
na OÚ od 19.00 hod
n 22. 10. Koloveč ‐ prodejní výstava dušič‐
kového zboží, od 8.00 do 12.00 hod., přísálí
KD
n 23. 10. Starý Klíčov ‐ dlabání dýní, KD
n 24. 10. Kdyně ‐ Den infocenter TIC Kdy‐
ně, oslava 24. října jako Světového dne pro
rozvoj informací, v době od 10.00 do 16.00
hod. budou připraveny soutěže a kvízy,
omalovánky pro děti i dospělé, TIC Kdyně
n 26. 10. Kdyně – výlet na Filipovu horu,
trasa: Štítovky ‐ Mlýneček ‐ Filipova hora ‐
Stará huť ‐ Skalka – Pasečnice, 9 km, tam: od‐
jezd busem ze Kdyně v 12.11 hod. do Štítovek,
zpět: z Pasečnice busem v 16.33 hod., příjezd
do Domažlic v 16.48 hod., z Domažlic v 17.07
hod., příjezd do Kdyně v 17.24 hod., vede
L. Hynčíková, pořádá TIC Kdyně
n 27. 10. Mrákov ‐ lampionový průvod, po‐
řádá SDH Mrákov
n 27. 10. Kdyně ‐ vernisáž výstavy obrazů
Aloise Anderleho a prací jeho otce malíře
Bedřicha Andrleho, posezení nad knihou

„Malířské příběhy z Pošumaví" s úryvky
v přednesu Jany Dvorské, vzpomínky na Aloi‐
se Kalvodu, od 16.00 hod., Muzeum příhraničí
Kdyně

Listopad
n 1. 11. Kdyně ‐ proč rozsvěcujeme svíčky
na Dušičky, povídání s páterem Karlem
Adamcem, program pro rodiče a děti, od
13.00 hod. před novou hřbitovní bránou, zve
TIC Kdyně
n 2. 11. Kdyně – výlet do Všerub a přes Ráj
domů; trasa pěší: ze Všerub na sv. Annu, Ráj a
na Čepici, zpět do Kdyně, 9 km, tam: odjezd ze
Kdyně v 10.30 hod. z autobusového nádraží
směr Všeruby, prohlídka všerubského hřbito‐
va a kostela, vede L. Hynčíková, pořádá TIC
Kdyně
n 4. 11. Nová Ves ‐ dámský večer, od 19.00
hod., OÚ
n 5. 11. Nová Ves ‐ halloweenské tvoření a
stezka od 17.00 hod. na OÚ, dále průvod obcí
v maskách

harmonikou, trasa pěší: ze Kdyně na Brani‐
šovské louky, na Koráb, zpět po žluté, 8 km,
tam: sraz před bránou do Muzea příhraničí
v 12.30 hod., možnost dopravy busem ze Kdy‐
ně, z autobus. nádraží v 12.40 hod. na rozcestí
pod Korábem, návrat pěšky, pořádá TIC
n 27. 11. Brnířov ‐ rozsvícení vánočního
stromečku od 17.00 hod., náves
n 27. 11. Mrákov ‐ rozsvícení vánočního
stromku
n 27. 11. Kdyně ‐ adventní koncert Kateři‐
ny Kalvachové, od 17.00 hod., kostel sv. Miku‐
láše, pořádá ŘK farnost
n 27. 11. Koloveč ‐ adventní prodejní vý‐
stava, od 11.00 do 18.00 hod., sál KD
n 27. 11. Koloveč ‐ rozsvícení vánočního
stromu s doprovodným programem, od 17.00
hod., před budovou úřadu městyse
n 27. 11. Chodská Lhota – tradiční rozsví‐
cení stromečku, k poslechu hraje Míla Šobr,
od 16.30 hod. před kaplí sv. Václava

Prosinec

n 6. 11. Chodská Lhota – lampionový prů‐
vod, od 16.30 hod. na školní zahradě, občer‐
stvení zajištěno, pořádají mladí hasiči

n 1. 12. Kdyně ‐ vernisáž vánoční výstavy
historických panenek sběratelky Moniky Špo‐
tákové, od 16.00 hod., Muzeum příhraničí

n 9. 11. Kdyně – výlet na Sycherák a do Strá‐
že, trasa pěší: ze železniční stanice Borek u Ta‐
chova po žluté kolem Sycheráku do Stráže (ob‐
čerstvení), 7,2 km, tam: odjezd vlakem ze Kdy‐
ně v 9.35 hod., příjezd do Domažlic v 9.52
hod., z Domažlic v 10.07 hod., příjezd Borek
u Tachova v 11.38 hod., zpět: ze Stráže vlakem
v 16.06 hod., příjezd do Domažlic v 17.47 hod.,
z Dom. v 18.08 hod., příjezd do Kdyně v 18.24
hod., vede J. Švejnoch, pořádá TIC Kdyně

n 3. 12. Nová Ves ‐ mikulášská nadílka, od
17.30 hod., náves u kapličky

n 16. 11. Kdyně – výlet Hostouň ‐ Újezd sv.
Kříže ‐ Bělá nad Radbuzou, 8,5 km, tam: od‐
jezd busem ze Kdyně v 9.35 hod. do Domažlic
na vlakové nádraží, z Domažlic vlakem
v 10.07 hod., příjezd Hostouň v 10.49 hod,
zpět: vlakem z Bělé n. R. v 16.51 hod., příjezd
do Domažlic v 17.47 hod., z Domažlic v 18.08
hod., příjezd Kdyně v 18.24 hod., vede L. Hyn‐
číková, pořádá TIC Kdyně

n 4. 12. Mrákov ‐ čertí rej, pódium u hřiště
n 6. 12. Kdyně ‐ výprava za svatým Mikulá‐
šem s P. Karlem Adamcem, vhodné pro rodiče
a děti, setkání před kostelem sv. Mikuláše
v 13.00 hod., zve TIC Kdyně
n 7. 12. Kdyně ‐ Perníkové Vánoce v Muzeu
příhraničí, kdyňský betlém z perníku od paní
Lenky Opálkové je možné doplnit o vlastní fi‐
gurky (andílka, ovečku apod.), malování per‐
níčků, tvoření drátkových ozdob s paní Čer‐
venkovou
n 10. 12. Koloveč ‐ mikulášská nadílka a zá‐
bavné odpoledne pro děti i dospělé, od 14.00
hod., sál KD Koloveč
n 11. 12. Koloveč ‐ Zichovská třináctka,
přespolní běh, start na návsi na Zichově

n 17. 11. Kdyně – koncert pro 17. listopad,
5P Luboše Pospíšila, náměstí, pořádá MKS
Modrá hvězda

n 12. 12. Mrákov ‐ vánoční koncert v koste‐
le ‐ Canzonetta

n 17. 11. Koloveč ‐ lampionový průvod,
start v parku u ZŠ od 17.00 hod.

n 23. 12. Koloveč ‐ vánoční koncert, Tereza
Jurníková a Dušan Talaš, od 18.00 hod., sál KD

n 23. 11. Kdyně ‐ závěrečný výlet na Koráb
pro všechny“VANDROVNÍČKY“ s posezením a

n 24. 12. Nová Ves ‐ štědrovečerní zpívání
koled, od 21.00 hod. v kapličce

n 18. 12. Mrákov ‐ živý betlém, Mrákov
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U kaple nad Branišovem
Poutní mše svatá u kaple blahoslaveného Kar‑
la Habsburského nad Branišovem se konala
v neděli 24. července. Letos to bylo 12. výročí
jejího slavnostního vysvěcení. Mši sloužil P. Pr‑
zemyslaw Ciupak ze Staňkova v tradičním
římském ritu (tzv. tridentská mše). Ta je slou‑
žena výhradně v latinském jazyce. Jedná se
o znamení jednoty církve.
Kaple nad Branišovem byla postavena v letech
2008–2010, vysvěcena byla 24. 7. 2010 a od té
doby se zde každoročně v tuto dobu koná mše
svatá. Kaple je určena k příležitostnému slave‑
ní mše svaté v tradičním řím‑
ském ritu a k šíření úcty k po‑
slednímu českému králi. Karel
Habsburský byl rakouský cí‑
sař, uherský a český král, kte‑
rý nastoupil na trůn upro‑
střed 1. světové války a vedle
svatého Václava byl jako jedi‑
ný český vládce povýšený ke
cti oltáře. Byl prohlášen za
blahoslaveného 3. října 2004
papežem, dnes již svatým, Ja‑
nem Pavlem II.
Mše svatá byla zakončena ra‑
kousko‑uherskou hymnou
„Zachovej nám Hospodine".
Po mši svaté si všichni poutní‑
ci mohli prohlédnout kopii

královské koruny Karla Habsburského, která
je umístěna na jeho hrobě na ostrově Madeira.
Zde poslední český král žil s celou rodinou ve
vyhnanství poslední část svého života a kde ta‑
ké zemřel velmi mladý ve věku 35 let na zápal
plic.
Po mši svaté ochutnali všichni pouťové koláče.
Kaple stojí na krásném místě v přírodě u lesa
s nádherným výhledem na kopce Šumavy, a
proto až pojedete okolo, neváhejte, zastavte se
a zajděte se ke kapličce podívat.
Další mše svatá se zde bude konat na podzim
v měsíci říjnu.
Martina Matějková

Virtuální karta pro Plzeňský kraj
Jedná se o aplikaci pro cestování vlakem a autobusem v rámci Plzeňského kraje. Pomáhá
cestujícím vyznat se v systému předplatného, speciálních jízdenek a slev. Najde podle za‐
dání nejvhodnější cestu, spoj a zohlední cenu včetně slev nebo předplatného. Je vhodná
jak pro pravidelné cestovatele, tak i pro turisty. Informace jsou k dispozici na odkazu:
https://www.virtualnikarta.cz/.
(red)
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Devadesát let
fotbalu v Kolovči
Příznivci fotbalu si v pátek 19. srpna
2022 přišli na fotbalovém hřišti v Kolovči
na své. TJ Slavoj Koloveč si připomínal 90
let od svého založení.
Malá připomínka historie. Roku 1929
vznikl v Kolovči Vzdělávací spolek Šuma‑
van zaměřený na ochotnickou činnost.
Roku 1932 změnil spolek název na Spor‑
tovní klub Šumavan, jehož hlavní činností
bylo provozování fotbalu. I když kopaná
se v Kolovči hrála neorganizovaně už od
konce první světové války. Nejčastěji se
hrálo na plošince u Velkého Kozlíku (dnes
je tam les) a od roku 1924 v prostorách
obecní cihelny, kde si zřídil hřiště i Šuma‑
van Koloveč. První dresy pro mužstvo Ko‑
lovče byly černobílé, svisle pruhované.
Zpět do současnosti. Od 17 hodin proběh‑
lo slavnostní fotbalové utkání týmů Sla‑
voj Koloveč A proti výběru reprezentantů
ČR. Na trávníku byly k vidění hvězdy
zvučných jmen, např. Tomáš Řepka, Petr
Vlček, Martin Fenin, Patrik Ježek, Pavel
Fořt, Jaromír Šimr, Karel Rada, Peter
Grajciar, Petr Šíma, František Dřížďal,
Jan Milota, Karel Míčka, Zdeněk Bečka,
Pavel Vaigl, František Šambergr. Trené‑
rem hvězd se na toto utkání stal Jaromír
Mysliveček, hlavním rozhodčím Pavlín
Jirků. Slavnostní výkop byl svěřen místní
legendě Josefu Vrzalovi a současné ikoně
Davidu Limberskému.
Konečný výsledek zápasu zněl 4:7, za do‑
mácí dávali góly Jakub Lucák, Milan Lu‑
cák, Miloš Duchoň a Pavel Vachtl. Za re‑
prezentanty skórovali Pavel Fořt, Martin
Fenin, 3x Peter Grajciar, Pavel Vaigl a Pa‑
trik Ježek.
Během celého zápasu si bylo možno pro‑
hlédnout výstavu artefaktů z historie klu‑
bu Slavoj Koloveč. Přestávku zpestřila
fotbalová tombola se slosovatelnými
vstupenkami. Velkolepou oslavu zakonči‑
la taneční zábava s kapelou Éter Band.
Petra Křížová, foto poslední strana.

Alej roku 22
Nominujte Vaši oblíbenou alej či stro‑
mořadí do ankety Alej roku 2022!
Až do 26. října je možné nominovat oblí‑
benou alej či stromořadí v rámci ankety
Alej roku 2022. Přihlášku mohou zasílat
jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy
či obce. Soutěží se ve dvou kategoriích
o „nejoblíbenější alej“ a „nejkrásnější
fotografii“. Anketu pořádá spolek Arni‑
ka. Všechny potřebné informace včetně
přihlášky jsou k dispozici na tomto od‑
kazu ‑ https://www.alejroku.cz/2022.
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Předali stuhu na prapor
Ve středu 7. září se delegace SDH Loučim (velitel J. Šváb, starosta SDH R. Honka a kronikář
Z. Huspek) spolu se starostkou obce Janou Dirriglovou zúčastnila mše svaté u příležitosti
oslav 150 let založení SDH ve Kdyni.
Mše se konala v tamním kostele sv. Mikuláše a celebrovali ji společně P. Karel Adamec a
Mons. Miroslav Kratochvíl. Po jejím ukončení položili kdyňští hasiči věnce k několika hrobům
a následoval přesun do hasičárny, kde loučimští předali pamětní stuhu 120. výročí založení
sboru na historický prapor kdyňských veteránů, kteří se se svojí historickou stříkačkou Sme‐
kal na podvozku Laurin & Klement z roku 1925 oslav v Loučimi zúčastnili.
Zdeněk Huspek

Vpravo starosta SDH Loučim Richard Honka a velitel Josef Šváb.

Za kolovečskou poutí
Organizátoři nabídli od pátku 19. do neděle
21. srpna bohatý program, v němž si mohl
každý z návštěvníků najít svoji parketu.

V pátek se konala oslava 90 let fotbalu v Ko‐
lovči na hřišti, kde zahrála skupina Éter Band.
Sobota i neděle patřila chovatelské výstavě na
Staré radnici. Dále srazu historických vozidel
na náměstí Svobody, kde proběhla zkouška
zručnosti i jízda spolehlivosti. Nebo benefič‐
nímu koncertu Milana Suleje v kostele Zvěsto‐
vání Panny Marie. Pouťová zábava s kapelami
Lionika, Extra Band a DOA Rock se uskutečni‐
la v areálu Staré cihelny. Neděle zahrnovala
poutní mši v kostele, výstavu historických vo‐
zidel v domě čp. 64 u pana Rudolfa Gabriela,
dechový koncert kapely Sedmihorka v parku
u ZŠ nebo fotbalové utkání I. B třídy se Slavií
Vejprnice na fotbalovém hřišti.
Po sváteční dny byly v provozu pouťové atrak‐
ce v parku či Muzeum techniky a řemesel.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

5/2022

Šachový kroužek
Šachový kroužek pro děti zahájil po práz‑
dninách svoji činnost a nabírá nové členy.
Schází se každý pátek od 18:00 do 19:00
v klubovně U Čápa ve Kdyni a je vhodný
pro pokročilé hráče i úplné začátečníky.
Hlavním obsahem schůzek je hlavně pro‑
hloubení znalostí pravidel šachu a po‑
chopení základních strategických a tak‑
tických způsobů vedení šachové partie.
V průběhu pak šachoví „pulci“ dostávají
informace o šachových zahájeních, jak
dát soupeři mat a sám ho nedostat, a
hlavně zkoušejí svoje dovednosti v parti‑
ích. Vedoucí je v průběhu partie upozor‑
ňují na momenty, kde mohli hrát lépe a
proč, a hlavně se snaží, aby mladé hráče
šachy bavily. Proto je několikrát v sezóně
uspořádán mezi členy šachového krouž‑
ku bleskový šachový turnaj s hodinami,
kde si to mohou rozdat mezi sebou a na
vlastní kůži si mohou vyzkoušet, jaké to
je. Na nejlepší pak čeká soutěž se svými
vrstevníky v rámci okresu.
Šachová hra je složitá, není pro každého,
ale tomu, kdo se naučí jí porozumět, jsou
odměnou zajímavé boje za šachovnicí,
kde o výsledku rozhoduje logické myšlení
i fantazie.
V případě zájmu kontaktujte vedoucího
oddílu, pana Zdenka Tochora na tel. 724
769 487 nebo rovnou přijďte v pátek na
schůzku.
Pavla Hrubá, PS Safír Kdyně

Dinosauří stezkou v Nové Vsi
Jak jsme vloni slíbili, tak jsme letos splnili! Ukončení prázdnin se letošní rok v Nové Vsi neslo
v duchu dinosaurů. Klučičí výpravy byly tak trochu ve výhodě, ale holčičky na to vyzrály a vzaly
s sebou na pomoc tatínky! Stezka vedla od kapličky na návsi nad hřiště nad Novou Vsí a cestou
děti plnily nejrůznější tématické úkoly – luštily tajenku, poznávaly druhy dinosaurů, rozeznáva‐
ly býložravce od masožravců… V cíli na děti čekaly malé odměny – dinosauří sušenky a ovoce.
Děti, které nám ukázaly, jak umí zakřičet dinosaurus, si vysloužily ještě čokoládu. Jsme rádi, že
akci navštívila i spousta přespolních dětí.
Šárka Kraftová, foto Markéta Zemková

5/2022
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Naši ertéčkáři

Odešel JUDr. Jiří Šuchman

16.–18. 9. navštívili naši závodníci (David a
Lucie Nejdlovi) německé město Saalfeld, kde se
konal poslední závod Světového poháru a záro‑
veň jeho finále. V tento den naši závodníci bojo‑
vali nejen s konkurencí z celého světa, ale také
s počasím. Déšť, vítr i protivítr byli našim závo‑
dníkům největšími soupeři. Přesto David i Lucie
obsadili 1. místa, ve svých kategoriích, v posled‑
ním závodě Světového poháru. Po sečtení bodů,
ze všech Světových pohárů, dosáhli oba nejvyšší‑
ho počtu a stali se tak celkovými vítězi.
Další víkend 23.–25. 9., další výzva na Mora‑
vě v krásném městě Kroměříž. Zde se konal Ha‑
nácký pohár a zároveň finále Českého poháru.
I přes chladné ráno provázelo naše závodníky
po celý den sluníčko. David a Lucie Nejdlovi i Ja‑
kub Schleiss byli připraveni podat nejlepší vý‑
kon. A povedlo se. David i Lucie vystoupali ve
svých kategoriích na nejvyšší stupínek a obdr‑
želi koláčovou medaili. Moravský koláč s číslem
1. Jakub Schleiss si pochutnal na koláči s číslem
3. I zde se sčítaly body, dle umístění, v jednotli‑
vých závodech Českého poháru. David a Lucie si
opět stoupli nejvýš a Jakub o 2 stupínky níže.
Blahopřejeme!
Radka Nejdlová, foto na poslední straně.

Po těžké, leč krátké nemoci odešel 9. září ve věku 67
let JUDr. Jiří Šuchman. Na úmrtním oznámení pod jeho
jménem stálo – inspirativní osobnost, milovník knih, gale‑
rista Galerie Dorka. Ano, tím vším byl. Skutečně šlo o vzdě‑
laného, pozoruhodného, mimořádně sečtělého člověka,
milovníka umění, vydavatele knih.
Jsou lidé, kteří projdou naším životem zcela nepovšimnuti.
Ale to neznamená, že by neprožili svůj životní příběh na‑
plno a poctivě. Do naší paměti se však jejich působení vry‑
je jen velmi letmo. U Jiřího Šuchmana to bylo jinak. Zvláště
v posledních letech nevyhledával sice příliš družnou spo‑
lečnost, přesto byl výrazným a nepřehlédnutelným. Byl svůj. S některými jeho názory jsem
sice někdy nesouhlasil, ale každé setkání s ním bylo podnětné. V Domažlicích vytvořil gale‑
rii moderního umění, kam zval význačné umělce. Několikrát u něj také vystavoval malíř,
ctitel a obdivovatel okolí Kdyňska Michael Rittstein.
Bohužel JUDr. Jiří Šuchman zemřel ve věku, kdy mohl
a možná chtěl svou podnikatelskou a především gale‑
rijní činnost rozšiřovat, své vědomosti a znalosti pře‑
dávat. Byl člověkem přemýšlivým, své názory prosa‑
zoval velmi houževnatě, ale pokaždé u toho používal
logických argumentů. Rozhodně se do povědomí
všech, kteří ho znali, zapsal jako osobnost, kterou ne‑
šlo přehlédnout.
Vladislav Vilímec

Nadějná Áda Krumlová
Není příliš obvyklé mít ve svém okolí
olympijskou závodnici. Přesto se to může
stát. V Kolovči jedna vyrůstá!
Adéla Krumlová (*2008) se věnuje discip‐

líně plavání za sportovní oddíl Jiskra Domažli‐
ce už 6. rokem. S plaváním začala jako mladší
žačka v 8 letech. Prošla kategoriemi starší žač‐
ky, kadetky a nyní závodí za mladší dorosten‐
ky. Jejím nejúspěšnějším plaveckým stylem
jsou prsa, v nich několikrát vyhrála krajské zá‐
vody. Díky tomu se 4x nominovala i na repub‐
likové závody. V letním období se také věnova‐
la dálkovému plavání na 5 a 10 kilometrů.
V letošním roce byla nominována za Plzeň‐
ský kraj na X. letní olympiádu dětí a mládeže
konanou v Olomouckém kraji ve dnech 26. –
30. 6. 2022. Do nominace Plzeňského kraje
byla vybrána jako jediná z plavců Jiskry Do‐
mažlice ve své věkové kategorii. Na olympiá‐
dě na ni čekaly disciplíny 100 a 200 metrů
stylem prsa a volný způsob. Medaile sice pro
tentokrát necinkly, ve své kategorii obsadila
vždy střední příčky soutěže. Mnohem důleži‐
tější jsou však pro ni nezapomenutelné zážit‐
ky, noví přátelé a zkušenosti, které díky této
akci získala.
Momentálně je Adél v tréninkové přípravě.
Starší plavci Jiskry Domažlice absolvovali ve
dnech 27.–31. 8. soustředění v Sušici. Formu
ladili na nejbližší závody. Těmi jsou 17. 9.
2022 – XXXII. Velká cena Chodska (ročníky
2010 a starší) a dne 24. 9. 2022 Berounský
memoriál (2006 až 2011).
Rodiče by rádi mnohokrát poděkovali tre‐
nérům plaveckého oddílu Jiskra Domažlice
za skvělou přípravu, trpělivost a motivaci.
Ádě přejeme mnoho sportovních i život‐
ních úspěchů a radost z pohybu.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

Léto v Brnířově
Brnířovskej parez, který se jako každoročně
konal první srpnovou sobotu, byl letos oboha‐
cen o oslavy 120. výročí založení SDH Brnířov.
Oslavy zahájil průvod, který vyšel z nedávno
zrekonstruované hasičské zbrojnice a končil
u hasičského klubu na návsi. Tady byla připra‐
vena kapela Horalka, která po slavnostních
proslovech provázela celým odpolednem a ve‐
čerem. Když většina místních vyměnila v odpo‐
ledních hodinách hasičské uniformy za dřevá‐
ky a veselé převleky, mohl odstartovat recesis‐
tický trojboj o nejrychlejší zdolání rybníka. Po‐
té, co si vítězové odnesli vybojované parezy do‐
mů a účastníci se osušili, pokračovala zábava
do nočních hodin.

Léto uplynulo jako voda a tak nám poslední
srpnový pátek nezbylo nic jiného, než se roz‐
loučit s prázdninami. Pomohla nám s tím kape‐
la SVOR. Před taneční zábavou si děti mohly
změřit síly v dětském cyklozávodu a po setmě‐
ní se společně bát ve strašidelném průvodu.
V neděli 4. září patřilo posezení u hasičského
klubu našim nejstarším. Příjemnou atmosféru
setkání s důchodci pomohli vytvořit hraním a
zpíváním dva páni harmonikáři. Pro seniory by‐
lo připraveno drobné občerstvení a malý dárek.
Ing. Věra Jandová, OÚ Brnířov

Léto plné her, poutí i piva

Odpoledne plné her se v sobotu 10. září i přes nepřízeň počasí náramně vy‑
dařilo. O zábavu se postarali vedoucí a instruktoři pionýrské skupiny Safír
Kdyně a Policie ČR.
Luboš Heidtke
V Mezholezích jsme po dvou letech znovu pořádali 9. ročník pivních slav‑
ností, kde nechyběla piva za bezkonkurenčně nízké ceny. Zahrála kapela
3G Klatovy a proběhly soutěže s pivní tématikou. O program se staral krou‑
žek mladých hasičů, kteří předvedli požární útok starších a mladších dětí.
Překvapením bylo vystoupení kapely „Lunetic". Pořadatelům i všem, kteří
nás přišli podpořit, děkujeme a těšíme se na příští jubilejní 10. ročník.
Jaroslava Perglová

V neděli 31. července se konala v kostele sv. Anny na Tanaberku tradiční
pouť. Poutní mši svatou sloužil otec Karel Adamec spolu s monsignorem Mi‑
roslavem Kratochvílem a ani letos nechyběla dechová kapela Horalka, která
se po mši postarala o kulturní vložku.
Městys Všeruby

Prvního září slavnostně přivítal senát ZŠ Mrákov 23 nových prvňáčků.
S třídní paní učitelkou Janou Randovou se všichni těší na společnou práci.
Vladimír Duffek, ZŠ Mrákov

Devadesát let fotbalu v Kolovči.

Kdyňští ertéčkáři: David a Lucie Nejdlovi, vítězové posledního závodu
a celkoví vítězové Světového poháru.
Radka Nejdlová

Foto Petr Dolejš, více str. 13

