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Když na Kdyňsku padalo listí

Pietní akt ke Dni válečných veteránů v Chodské Lhotě dne 11. 11. 2021.
Foto J. Nunvář, více str. 7

Ve středu 17. listopadu dokončili dobrovolníci z řad občanů Loučimi úklid
listí nejen z památných lip u kostela, ale také ze stromů na návsi a kolem
silnice v obci.
Zdeněk Huspek

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Koloveč uspořáda‑
la v kulturním domě prodejní zahrádkářskou výstavu o víkendu 18. až
19. září. K vidění byla bohatá úroda ovoce a zeleniny, pestrobarevná
záplava květin i překrásné podzimní aranže. V září a říjnu zahrádkáři
potěšili občany také tradičním moštováním bohaté úrody jablek.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

Nová Ves je plná nejen sportovních nadšenců. Již druhým rokem se schází
minimálně každou neděli po obědě, aby tužili zdraví v místní požární ná‑
drži. V minulém roce účastníků ubývalo, letos naopak. I přesto, že voda
chladne, otužilců každý týden přibývá. Klobouk dolů! Přejeme všem hod‑
ně odvahy do následujících studených dnů!
Šárka Kraftová, foto Michala Králíčková
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Nová polní cesta ve Všerubech
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O čem se mluvilo
v Dlažově
 Zastupitelstvo obce Dlažov schválilo

dotaci 3 000 korun Českému svazu vče‑
lařů, z. s., ZO Janovice nad Úhlavou, na
podporu chovu včel v regionu, konkrét‑
ně na nákup léčiv, příslušenství k léčení
a nájem spolkové místnosti.
 Zastupitelstvo obce Dlažov schválilo

Rekonstrukce polní cesty S4 v délce 1 km v k.ú. Všeruby u Kdyně ‐ 1. etapa je ukončena. Na
realizaci akce byla poskytnuta dotace prostřednictvím MAS Pošumaví z Programu rozvoje
venkova ČR. Celkové výdaje projektu činí 5 573 844,00 Kč vč. DPH a výše přiznané dotace je
4 500 000,00 Kč, příspěvek EU činí 2 880 000,00 Kč, příspěvek z národních zdrojů je 1 620
000,00 Kč a z vlastních zdrojů bude městys investovat 1 073 844,00 Kč.
Městys Všeruby

podání žádosti o dotaci v souvislosti
s projektem „Hřiště s oplocením + sklad
údržby hřiště“ v rámci programu Minis‑
terstva pro místní rozvoj DT
117d8210H – Podpora budování a ob‑
novy míst aktivního a pasivního odpo‑
činku.
(web)

Nad studií cyklotrasy
Na kdyňské radnici se 15. listopadu setkali
starostové Dobrovolného svazku Kdyňsko, aby
posoudili návrh a v některých případech i va‐
riantní vedení cyklotrasy s přesahem do klatov‐
ského okresu. Studie cyklotrasy, na kterou sva‐
zek získal příspěvek 100 tisíc korun od Plzeň‐

ského kraje, má v budoucnu umožnit jednotli‐
vým obcím postupně budovat či vyznačit jedno‐
tlivé úseky. Prioritou, na které se starostové
s předsedou svazku shodují, je možnost bezpeč‐
ného využití cyklotrasy v pravidelném spojení
do Kouta na Šumavě a přes Spáňov, Mrákov až
do Domažlic.
V nedávné minulosti vzniklo na území Kdyňska
již dost úseků pro cyklisty. Ne všude jsou ale

cyklotrasy propojeny ve své celistvosti. Studie
bude nakonec obsahovat i propojení na Novou
Ves, Chodskou Lhotu, Pocinovice směrem na
Hadravu a Nýrsko. V některých úsecích bude
cyklotrasa spíše využívána převážně k turistic‐
kým a poznávacím účelům.

Asi největším problémem je vyřešit překonání
hlavního tahu silnice I/22, po které jezdí velmi
četná kamionová a nákladní doprava. V někte‐
rých úsecích bude navrženo variantní řešení. To
se týká především úseku z Brnířova do Kdyně a
podél průmyslové části města pod supermarke‐
tem směrem na Kout na Šumavě. Studie také
musí brát v úvahu možné vedení obchvatů po‐
dél silnice I/22. V souvislosti s informací , že mi‐

nisterstvo dopravy připravuje zavedení place‐
ných úseků dopravy nákladních aut o hmotnosti
nad 3,5 t, starostové většinově souhlasí, aby se
placený úsek v našem regionu nově týkal jak sil‐
nice I/27 v úseku Klatovy‐ Plzeň, tak také celé‐
ho úseku tzv. pošumavské tangenty (silnice
I/22), která prochází Kdyňskem. V návrhu, kte‐
rý zaslalo ministerstvo dopravy na vyžádání
předsedovi svazku a zároveň předsedovi senát‐
ního hospodářského výboru Ing. Vladislavovi
Vilímcovi, je z nepříliš zjevných důvodů navrho‐
váno od poloviny příštího roku zpoplatnění sil‐
nice I/22 pouze v úseku Klatovy‐Vodňany. To by
mohlo vést k ještě dalšímu zatěžování hraniční‐
ho přechodu Všeruby‐Eschlkam ve snaze objíž‐
dět placený úsek se všemi negativními důsledky
nárůstu kamionové dopravy po silnici I/22, kte‐
rá je už dnes nadměrně zatěžována. Předseda
svazku se v této věci již 19. listopadu obrátil ofi‐
ciálně na náměstkyni ministerstva dopravy Ing.
Lenku Hlubučkovou s písemnou žádostí o bu‐
doucí zpoplatnění celého úseku silnice I/22 pro
nákladní dopravu.
Ing. Vladislav Vilímec, senátor
PČR a předseda DSO Kdyňsko
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Mezi Čechy a Slováky
Mezi Čechy a Slováky je unikátní vazba,
říká po setkání se slovenskou prezident‑
kou Čaputovou senátor Vilímec.
V předvečer oslav letošního 17. listopadu
navštívila Senát slovenská prezidentka Zu‑
zana Čaputová. Při této příležitosti hovoři‑
la i se senátorem za Kdyňsko Vladislavem

lečném státě a další polovinu za existence
dvou samostatných států,“ říká k tomu
Vladislav Vilímec.
Podle něj je důležité, že vztahy a vzájemné
sympatie rozdělení Československa nijak
nenarušilo. „Oba dva národy se mohou po‑
chlubit významnými osobnostmi a mimo‑

Senátor Vladislav Vilímec a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.
Vilímcem. „Bylo to rozhodně příjemné set‑
kání. Potvrzuje se, že mezi Čechy a Slováky
i po rozdělení bývalého společného státu
existuje unikátní vazba. Rozumíme si jazy‑
kově. Mnohé nás spojuje. Při návštěvě paní
prezidentky a předání stříbrné medaile
předsedy Senátu jsem si uvědomil, že přesně
první polovinu svého života jsem žil ve spo‑

řádnými talenty. Jednoho zázračného slo‑
venského houslistu Teo Gertlera jsem ne‑
chal také prostřednictvím paní prezident‑
ky pozdravovat. To je talent, který se bez
přehánění skutečně rodí jednou za století,“
dodává s úsměvem senátor Vilímec, známý
svou celoživotní láskou ke klasické hudbě.
(red)
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Liga proti rakovině
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině
letos z důvodu epidemiologických opatření
proběhla až v září. Jako knihovnice Místní
knihovny Libkov jsem byla oslovena organi‐
zátory sbírky o pomoc při letošním jubilej‐
ním 25. ročníku. Po domluvě s představiteli
obce byly žluté kvítky prodávány na pevném
prodejním místě v místní knihovně ve středu
29. září a na obecním úřadu ve čtvrtek 30. zá‐
ří v odpoledních hodinách. Celkem bylo zá‐
jemcům prodáno 25 kytiček. Příspěvky ve vý‐
ší 650 korun
vybrané do za‐
pečetěného pe‐
něžního vaku
byly odeslány
prostřednict‐
vím České poš‐
ty na sbírkový
účet Českého
dne proti rako‐
vině. Za organi‐
zátory sbírky
bych chtěla po‐
děkovat všem,
kteří přispěli na podporu lidem s onkologic‐
kým onemocněním a samozřejmě také sta‐
rostce a místostarostce, které umožnily pro‐
dej kytiček v budově obecního úřadu.
Dále je možno přispět na dálku posláním
dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo
DMS KVET 60 (resp. 90) na číslo 87 777 –
můžete kdykoliv koupit e‐kytičku a podpořit
tak Český den proti rakovině. Cena DMS je
30 / 60 / 90 Kč, LPR Praha obdrží 29 / 59 /
89 Kč. Více o DMS na www.darcovskasms.cz.
Milada Černá, knihovnice

Otevření sportoviště v Mrákově
Dlouho plánované a mnohými nedočkavě vyhlížené slavnostní
otevření multifunkčního sportovního areálu proběhlo na nádvoří
mrákovské školy ve středu 17. listopadu. Součástí svátečního dopo‑
ledne byl také Den ote‑
vřených dveří, který se
konal u příležitosti 60.
výročí započetí výuky
v nové školní budově.
Úvod celého progra‑
mu obstaral senát, tra‑
dičně složený z žáků
deváté třídy. Ti všechny
přítomné srdečně při‑
vítali a předali slovo
panu řediteli Vladimí‑
ru Duffkovi a následně
starostovi obce Mrákov
panu Josefu Janečkovi.
Oba poděkovali všem,
kteří se o vybudování
sportoviště zasloužili, a zavzpomínali na to, co všechno se v prosto‑
rách nového stadionu v minulosti odehrálo – od branných cvičení
přes nácvik spartakiád až po atletická, fotbalová a jiná sportovní
zápolení. V závěru ceremoniálu, který doprovodilo také několik

písní mrákovského pěveckého sboru Skřivánek, společně přestřih‑
li slavnostní pásku, čímž byl provoz sportoviště oficiálně zahájen.
V následujících dopoledních hodinách si veřejnost mohla detail‑
ně prohlédnout jak hřiště, kde
se mj. za kvalitní běžecké výko‑
ny přítomných dětí rozdalo 200
perníkových medailí, tak školní
budovu. Tam mnozí návštěvníci
– od současných žáků až po pa‑
mětníky – vzpomínali nad stov‑
kami fotografií na nástěnkách,
v kronikách a fotoknihách, sle‑
dovali vzpomínková videa, moh‑
li si vypracovat náročný dějepis‑
ný retrokvíz či jen tak procházet
školou a žasnout nad její promě‑
nou. V hale pro ně bylo připrave‑
né také malé občerstvení.
Byli jsme velmi mile překva‑
peni zájmem, který přinesl vy‑
sokou návštěvnost. V této nelehké době to bylo pro celou školu ví‑
tanou vzpruhou. Nezbývá než si přát, aby sportovní duch, který po
celé dopoledne z nového hřiště zaplněného desítkami mladých
i starších doslova sálal, hned tak nevyprchal.
ZŠ Mrákov
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Draci pod Škarmanem
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LIPOVÁ ALEJ
Kdyňská lipová alej, která lemuje cestu
z Herštýnské ulice směrem k chatám na
Hájovně po úbočí Škarmanu, je přihlá‑
šena o titul Alej roku 2021. Hlasování
probíhá od úterý 2. listopadu 2021 do
čtvrtka 11. ledna 2022 na webových
stránkách www.alejroku.cz. Pojďme
společnými silami hlasovat pro naši
krásnou alej!
Ivana Janoušková

V půlce října proběhla ve Kdyni tradiční drakiáda, která přilákala rodiny s dětmi
hlavně díky krásnému počasí. Ještě kolem poledne se na louce pod vrchem Škarman
válela mlha a na sluníčko to nevypadalo. Než ale vedoucí z PS Safír rozdělali oheň, při‑
pravili ceny a donesli várnici plnou teplého čaje, bylo už krásně jasno.
Na rozdíl od sluníčka se ale vítr příliš nesnažil, takže drakiáda byla spíše přehlídkou
pobíhajících rodičů a fandících dětí. Některým se skutečně podařilo dostat draka do
vzduchu, ale i když byl ve velké výšce, nikdy se tam dlouho neudržel. O co obtížnější by‑
lo létat v téměř dokonalém bezvětří, o to příjemnější bylo následné posezení u ohníč‑
ku, kde bylo možné si opéct buřta nebo brambor v popelu.
Děti si navíc vysloužily lízátko, pitíčko a létající talíř, se kterým si ještě užily spoustu
legrace. Pro nejmenší byl na místě připravený automatický bublinkovač. V galerii na
našem facebooku nebo na webu safir.pionyr.cz jsou krásné fotky malých letců, které
jsme pořídili ze země i z profesionálního dronu pana Ondřeje Märze.
Pavla Hrubá, PS Safír Kdyně

Otevření chalupy U Bílků v Mrákově
Chalupa u Bílků v Mrákově na ná‑
vsi byla po velkých opravách slav‑
nostně otevřena veřejnosti dne
28. října 2021.
Dům, ve kterém bydlela rodina
slavného chodského krejčího
Adama Bílka, zde stával již roku
1836. Odedávna to bylo místo pro
setkávání a přijímání návštěv
v Mrákově.
Rádi bychom, aby tomu tak bylo
i do budoucna. Prohlídka domu je
možná po předchozí telefonické
domluvě na tel. č. 602 317 776.
Přijte hyjtu!
H. Duffková, obec Mrákov
Foto: Zdeněk Zrůst
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Procesí z Bavorska do Loučimi
V sobotu 6. listopadu, tak jako každý lichý
rok, dorazilo procesí více než stovky věřících
z bavorského městečka Nové Kostely (Neukir‐
chen beim Heiligen Blut) pomodlit se do lou‐
čimského kostela Narození
Panny Marie.
Celou trasu dlouhou 25
km šla tentokrát i starostka
Loučimi Jana Dirriglová:
„Z Neukirchenu nás vychá‑
zelo 95, po cestě se přidalo
nějakých 10 až 15 lidí. Vychá‑
zelo se v 7.30 přes Hofberg,
Fleky, Červené Dřevo, Orlovici
a Chodskou Lhotu. Cestou
jsme měli dvě přestávky a
přálo nám i počasí, jde se
z velké části lesem, svítilo slu‑
níčko, a tak to byla příjemná
cesta.“
Další poutníci přijeli auto‐
busem, mezi jinými i bývalí
starostové Neukirchenu Egid
Hofmann a Sepp Berlinger.
Celkovou organizaci poutí má na starosti Hans
Kerscher z farní rady z Neukirchenu.
V zaplněném kostele ještě před zahájením
poutní mše přivítala starostka věřící a ve své
řeči vzpomněla na jubilejní procesí 9. listopa‐

Halloweenský
průvod strašidel
Po dvou letech se do kdyňských ulic znovu
vypravil hrůzu nahánějící průvod duchů,
strašidel, čarodějnic a jiných monster. Pod ve‐
dením bílého strašáka prošel zástup ulicemi
kolem náměstí
a zamířil do
parku u Muzea
příhraničí. Tam
byla připrave‐
na krátká ohni‐
vá show, po níž
se děti vydaly
hledat strašidla
poschovávaná
v
kdejakém
temném koutě
parku. Od kaž‐
dého nalezené‐
ho
monstra
pak děti výmě‐
nou za splnění
jednoduchého
úkolu dostaly razítko. Když nasbíraly všechna
razítka od kostlivce, přerostlých dýní, Medúzy
s Poseidónem, slaměných strašáků nebo děsi‐
vě maskovaných klaunů, mohly zamířit k hal‐
loweenskému stánku, kde si vyzvedly straši‐
delnou odměnu. Těch se letos rozdalo 196!
Fotky jako vždy na Facebooku nebo v galerii
na webu safir.pionyr.cz.
Jakub Hrubý, PS Safír Kdyně

du 2019, kdy si na oltáři všichni mohli pro‐
hlédnout obě Madony – originál z Neukirche‐
nu a repliku z Loučimi. Citovala také pár slov
generálního vikáře Fuchse, který se tehdy za‐

mýšlel, komu vlastně patří ta, které se po sta‐
letí říká Loučimská Madona, a dodal, že spoju‐
je lidi ze všech koutů světa ve společné víře.
„Zmínit musím také nový zvon, jenž byl v tém‑
že roce vyroben a požehnán a jehož spektaku‑

lární umístění do kostelní věže jsme mohli zažít
na vlastní oči a který nás vítal dnes, stejně jako
před dvěma lety. Jsem ráda, že se pouť vůbec
mohla konat a mohli jsme se sejít, i když s urči‑
tými omezeními, a
především, že jsme mohli
jít naší cestu bez hranič‑
ních překážek,“ dodala
Dirriglová.
Ještě před zahájením
německé mše, celebro‐
vané regionálním děka‐
nem poutního kostela
v Neukirchenu Georgem
Englmeierem, přivítal
německy přítomné farář
Karel Adamec, nový ad‐
ministrátor kdyňské far‐
nosti, a vyjádřil radost
z plného kostela a ze
vzájemného česko‐ba‐
vorského přátelství.
Procesí letos absolvo‐
valy i mladší ročníky a
do loučimského kostela přibyla další votivní
svíčka na paměť letošní pouti.
Jako pokaždé pak členové SDH zajišťovali
přechod průvodu ze staré silnice od Chodské
Lhoty ke kostelu.
Zdeněk Huspek

Nová brožura „Sociální bydlení v ČR“
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou brožuru „Sociální bydlení v ČR“ v rámci projektu
Podpora sociálního bydlení. Starostové a zástupci obcí zde najdou informace ohledně nastavení sys‐
tému sociálního bydlení pro občany. V rámci projektu je dále provozováno Kontaktní centrum sociál‐
ního bydlení, které je k dispozici veřejnosti, zástupcům obcí či neziskovým organizacím. Brožura je ke
stažení na tomto odkazu ‐ http://socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Ostatni/Brozura_Social‐
ni_bydleni_v_CR_web_FINAL_RO.pdf
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Koncert pro seniory v Kolovči
Ve čtvrtek 14. října ve 14:00 se kulturním domem
v Kolovči rozezněly oblíbené „šlapeťácké“ písně
Karla Hašlera. S nimi do Kolovče zavítal Vladimír
Pecháček.
Ten po mnoho let koncertoval s hudební skupi‑
nou Patrola Šlapeto a spolupracoval i s řadou zná‑
mých umělců. Nyní Vladimír Pecháček sólově zpívá
s kytarou nebo s houslemi při různých příležitos‑
tech, společenských akcích a vernisážích.
S kytarou svými veselými písničkami nejen potě‑
šil, ale i rozezpíval seniorské posluchačské publi‑
kum, pro něž akci uspořádala Pečovatelská služba
Koloveč společně s městysem. Pro mnohé poslu‑
chače to bylo krásné hudební odpoledne, kdy si
mohli zazpívat staropražské, lidové i populární hity
Karla Hašlera, které jsou všem dobře známé.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

Uklidili v Libkově
V sobotu 16. října v Libkově proběhl, po více než roční „coronavirové“ pauze, dru‐
hý ročník celostátní úklidové akce „Ukliďme Česko“. Před druhou hodinou odpo‐
ledne se u víceúčelového hřiště v Libkově sešlo několik dobrovolníků, aby společ‐
ně uklidili okolí obce. Jedna skupina dobrovolníků sesbírala odpadky podél silni‐
ce směrem od Lib‐
kova k Dobré vodě
a k Mileticům. Dal‐
ší účastníci uklidili
stoky směrem na
Slavíkovice a ko‐
lem zdrojů pitné
vody pro obec Lib‐
kov. Rovněž byly
uklizeny plastové
lahve pohozené
u cedule označující
naši obec. Odpad
byl řádně roztří‐
děn a poté uložen
do
příslušných
sběrných kontejne‐
rů. Jako poděková‐
ní všem zúčastně‐
ným zajistil „Spo‐
lek pro čistý a
zdravý Libkov“ ob‐
čerstvení.
Malí
uklízeči a uklízeč‐
ky nakonec obdr‐
želi drobnou věc‐
nou odměnu a
krásný diplom za účast. Dospělé zase potěšilo, že udělali něco pro ochranu příro‐
dy a lepší vzhled okolí obce. Poděkování patří všem, kterým není lhostejné, že při
svých procházkách „potkávají“ odhozené plastové lahve, sáčky, obaly od potravin
apod., a také starostce obce Libkov, která zajistila pro děti malou věcnou odměnu.
Milada Černá, knihovnice Místní knihovny Libkov

Veselé vánoční
slití oleje
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček,
tóny koled a také syčení oleje a vůně smaže‐
ného kapra a dalších tradičních dobrot. Vá‐
noce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče
proudem a po řízku s chutí sáhne i zapřisáh‐
lý vyznavač zdravého stravování. Pokud olej
už dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale
jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně toh‐
le ta správná doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánoč‐
ních svátků museli řešit ucpaný odpad
v kuchyni či na toaletě nebo havárii odpad‐
ního potrubí v domě. A věřte, že ani příroda
není zvědavá na ty spousty oleje ze všech
domácností, které by se na ni přes odpadní
vody valily. Abyste tomu všemu zabránili,
stačí opravdu málo. Najít doma prázdnou
PET lahev s víčkem a zbylý olej z kuchyně
místo do odpadu přelít do ní.
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty
filety z kapra nebo hory křupavých řízečků,
až vám z vánočních vinných klobás zbyde
jen mastný pekáč potažený vrstvou sádla a
šťávy z masa nebo až o Silvestru naaranžuje‐
te do mističek všechny ty dobroty nakládané
v oleji. Kapka ke kapce, a uvidíte, že po svát‐
cích máte PET lahev plnou. A přidat můžete
i zapomenutý kus pevného tuku, který se
najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě
od pečení cukroví. K nové tradici vánočního
slévání použitého oleje tak můžete přidat
i tradici povánoční procházky k olejové po‐
pelnici s naplněnou PETkou, kterou najdete
ve Sběrném dvoře ve Kdyni. Naplněná sběr‐
ná popelnice dále putuje do firmy TRAFIN
OIL a. s., Ostrava, která tento odpad ekolo‐
gicky zlikviduje.
Soňa Spěváková, MěÚ Kdyně
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Praštiláky jsou sloveny Víte, že...
O sobotách 16. a 23. října proběhly výlovy
dvou největších rybníků obhospodařovaných
místní organizací Českého rybářského svazu
Kdyně. V prvním termínu proběhl výlov Praš‐
tiláku II., na který se v mlhavém ránu sešlo 24
členů našeho spolku. V brakovacích žlabech

višti rybníku. Na výlov se v sobotním dešti‐
vém ránu sešlo 28 našich rybářů a rybářek,
kdy naše něžné pohlaví se postaralo o záze‐
mí, fotodokumentaci a další nezbytné záleži‐
tosti spojené s výlovem. Hlavní lovenou ry‐
bou byl opět kapr (3637 kg), dále se v síti ob‐

n Obecní úřad v Chodské Lhotě uspo‑
řádal dne 11. 11. 2021 pietní akt ke Dni
válečných veteránů? Každoročně se této
akce účastní mateřská škola, starosta a
místní hasiči, členové Klubu zasloužilých
hasičů. V jedenáct hodin se vydal průvod
s věncem od obecního úřadu k pomníku,
na kterém je devatenáct jmen hrdinů a
vlastenců z naší obce. Po slavnostním aktu
položení věnce u památníku padlých první
světové války odstála čestná stráž složená
ze starosty, čtyř hasičů a osmi dětí minutu
ticha. Počasí ceremoniálu nepřálo, byla ne‐
příjemná zima. Celá akce podtrhla soudrž‐
nost mládí a zkušenost, která by mohla vy‐
jadřovat předání hodnot tolik potřebných
a v dnešní době opomíjených, jako vlaste‐
nectví, národní hrdost a úctu k předchozím
generacím. Děkujeme hasičům, dětem a je‐
jich učitelkám za účast na této vzpomínko‐
vé akci, napsal starosta Miroslav Jäger.
n Oddíl Mrňouskové PS Safír si pro le‑

se objevil zejména kapr (1720 kg), a dále lín a
amur. Veškerá produkce ryb byla vysazena do
sportovního revíru Radbuza 6A – koupaliště
Podhájí.
Výlov našeho největšího rybníku Praštiláku
I. proběhl v sobotu 23. října. Se samotným vý‐
lovem bylo započato již v pátek 22. října, kdy
byla provedena instalace lovících kádí v lo‐

jevil amur, lín, štika a tolstolobik. Polovina
slovených ryb byla vysazena do revíru Starý
potok 2 – Bílka a druhou polovinu si odvezli
rybáři z Radnic k vysazení do revíru Beroun‐
ka 7 a 8. Pro lovící byly na místě připraveny
grilované klobásy a na závěr výlovu mohli
účastníci na klubovně ochutnat připravený
gulášek.
JzP

tošní podzim připravil PODZIMNÍ STO‑
POVAČKU, která vedla směrem na Sta‑
rý Dvůr? Stopovačka obsahovala 12 úko‐
lů s tajenkou. Byly různorodé, od pozná‐
vání hub, stromů, ale i přiřazení stínu
k obrázku, hledání rozdílů, počítání nebo
tematické hádanky, které měly potrápit
mozečky luštitelů. Za splnění úkolu a na‐
kreslení draka si pak děti mohly vyzved‐
nout odměny, které si pro ně připravila
Pionýrská skupina PS Safír Kdyně, v pa‐
pírnictví Žabka na Náměstí, uvedla Lenka
Hofmeisterová.
n Hnutí DUHA vydalo informační bro‑

žuru „Energie zdražují. Co mohu dělat?“
Brožura obsahuje rady, jak zvládnout
ukončení činnosti dodavatele, přechod
k novému i jak řešit finanční problémy.
Jsou zde upozornění na činnosti neserióz‐
ních subjektů, tipy na úspory energií a dal‐
ší užitečné informace. Brožura je k dispozi‐
ci ke stažení na tomto odkazu –
https://energie.hnutiduha.cz/zdrazovani‐
energie.
n Žáci základních a středních škol mo‑

hou nominovat oblíbeného pedagoga
do 29. ročníku ankety o nejoblíbenější‑
ho učitele ČR Zlatý Ámos? Přihlášku je
nutné vyplnit a poslat do 31. prosince
2021. Všechny potřebné informace a při‐
hlášku najdete na tomto odkazu –
www.zlatyamos.cz.
n Tranzitní dopravu mezi Plzní a Že‑

leznou Rudou mimo centrum města
převede po dokončení nový obchvat
Klatov na silnici I/27? Zahájení stavby
proběhlo a v pokročilé fázi přípravy je i ob‐
chvat Přeštic, kde aktuálně probíhají výku‐
py pozemků s cílem zahájit stavbu v roce
2023.
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Do Kouta přijel Martin na bílém koni
Každoroční připomenutí legendy o příjezdu Sv. Martina na bílém koni v obci
Kout na Šumavě se stává tradicí.
Mateřská škola ve spolupráci s obcí a místními hasiči letos zorganizovali pro
malé i velké spoluobčany lampiónový průvod, který vycházel od školky ke kostelu
sv. Jiří. Ačkoliv se zdálo, že v chladném předvečeru nepřijde rodinek s dětmi nijak
mnoho, nakonec byla účast překvapivě velká. Víc než stovka účastníků si vyslechla
krátký úvod historie legendy o Sv. Martinovi. Tento svátek je spojen se soucitem,
laskavostí a schopností se dělit. Následovalo vystoupení dětí ze školky, které před‑
nesly básničku a zazpívaly písničku. Vyvrcholením byl samotný příjezd Sv. Marti‑
na na koni a rozdávání svatomartinských rohlíčků a sladkostí dětem. Odvážné dě‑
ti se mohly svést na koni. Po celou dobu se všichni mohli zahřát svařeným vínem
nebo teplým čajem. Na závěr celé akce místní dobrovolní hasiči odpálili ohňostroj.
Poděkování za zorganizování svatomartinské oslavy patří zaměstnancům škol‑
ky, obci Kout na Šumavě, místním dobrovolným hasičům a Petře Králové z Prantů.
MŠ Kout na Šumavě

Strašidelná stezka v Loučimi
Dvacítka nebojácných dětí, z nichž některé doprovázeli dospělí, se v pátek
5. listopadu o šesté večer sešla u ohně na návsi, aby si po roční „covidové“
pauze prošla strašidelnou stezku kolem trati.
Ve tmě na ně číhalo 13 strašidel, a jestliže Karel Kacerovský, člen pořádají‐
cí TJ Sokol Loučim, sliboval, že všechna jsou hodná, dokázala některá hlavně
ty menší děti vystrašit docela pořádně. Aby taky ne, když z některých stano‐
višť se ozývalo chrochtání divokých vepřů anebo skučení meluzíny, byť pou‐
ze z nahrávek v mobilních telefonech. Počasí tentokrát vyšlo, během těch té‐
měř dvou kilometrů trasy polními cestami sice dvakrát mírně sprchlo, ale ji‐
nak všichni v pohodě došli do cíle, jenž byl jako pokaždé ve společenském
sále obecního úřadu. Tam na ně čekal horký jablíčkový čaj, švédskému stolu
s ovocem, bonbóny a sušenkami vévodil perníkový koláč s nápisem hallowe‐
en. Na stolech byly pro děti připraveny pastelky a omalovánky a pořadatelé
nezapomněli ani na dospělé s pivem či jinými ostřejšími nápoji.
Josef Šváb, Milan Zimmermann a Vlasta Francová se starali, aby nikomu
nevyschlo v hrdle, Tomáš Franc pak s dalšími pomocníky celou akci reali‐
zoval.
Večer se vydařil a všichni doufají, že za rok opět vyrazí do tmy – dospělí
členové Sokola převlečeni za strašidla a děti vyzkoušet svoji odvahu.
Zdeněk Huspek

Aktuální výzva
žádostí o dotace
MMR ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova
pro rok 2022
Až do 17. prosince 2021 do 12.00 hod. mohou ob‐
ce do 3 000 obyvatel podat žádost o dotaci v rám‐
ci programu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje
venkova. Pro rok 2022 jsou vyhlášeny dotační ti‐
tuly Podpora obnovy místních komunikací, Pod‐
pora obnovy sportovní infrastruktury, Rekon‐
strukce a přestavba veřejných budov a Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního od‐
počinku. Obce mohou financovat např. vybudová‐
ní, rekonstrukci, modernizaci, přestavbu nebo
přístavbu kulturních domů, knihoven, budov se
sídlem obecních úřadů, obnovu nebo vybudování
veřejných sportovišť a dětských hřišť. Informace
a
dokumenty
jsou
na
odkazu
–
www.mmr.cz/cs/narodni‐dotace/podpora‐a‐roz‐
vo j ‐ r e g i o n u / p o d p o ra ‐ r o z vo j e ‐ r e g i o n u ‐
2022/podpora‐obnovy‐a‐rozvoje‐venkova. (red)

Na pořízení ekologického vytápění
Předžádosti na pořízení ekologického vytápení pro nízkopříjmové občany
Plzeňský kraj vyhlásil výzvu k podávání předžádostí do dotačního titulu „Předžádost –
Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ v rámci budoucího dotačního
programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“. Podpora bude posky‑
tována na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují třídu 3, 4
nebo 5 dle ČSN EN 303‑5, za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační
kotel.
Předžádost mohou podat vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, bytové jednotky
v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu na území Plzeňského kraje,
kteří splňují podmínky nízkopříjmového občana. Podporovány budou instalace realizované
od 1. 1. 2021. Předžádosti je možné podat do 12. 1. 2022 do 14.00 hod. V případě vyčerpání
alokace pro předžádosti může být termín zkrácen, proto je třeba podat předžádost co mož‑
ná nejdříve. Všechny informace a potřebné dokumenty jsou k dispozici na tomto odkazu –
https://dotace.plzensky‑kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1019/
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Orlovice v říši divů Halloweenský svátek
Přestože Halloween není český svátek, děti ho mají rády.
A nakonec my, novoveské tvořilky, také. Proto jsme už druhým
rokem připravily pro děti strašidelné tvoření. Sešla se spousta
místních i přespolních dětí v doprovodu rodičů, některé děti
měly i masky. Společně jsme si vyrobili malá strašidýlka z lízá‑
tek a starší děti pomohly s vyřezáváním dýní. Dýně jsou dodnes
vystaveny jako ozdoba před obecním úřadem.
A protože k halloweenu patří i strašidelný průvod, nachystali
jsme si lampiony a vyrazili na noční procházku Vsí.
Šárka Kraftová, foto Lenka Hudcová

Po nucené dvouleté pauze se v Orlovicích o podzimních prázdni‑
nách opět konal tradiční podzimní tábor, kterého se účastnilo ko‑
lem 30 dětí.
Hned po příjezdu na místo se museli dobrodruzi otestovat, ale to
všichni šťastně zvládli a mohli se ubytovat na pokojích. U slavnos‑
tního pikniku se děti dozvěděly, že se nacházejí v Říši divů a musí
pomoci Alence skolit draka Tlachapouda, aby mohl nadejít slav‑
nostní den Nádherňajs. Po uvedení se děti rozdělily do týmů a za‑
čaly plnit prvních pár úkolů, jako například procházení šachovnicí
nebo prolézání sítí. Poté na ně čekala večeře a také promítání fil‑
mu. Následující den se děti probudily do Bílého království, ve kte‑
rém připravovaly lektvar na zmenšení Alenky do normální velikos‑
ti a absolvovaly cestu pro Vorpálový meč. Večer bylo opět promítá‑
ní. Další den se utkaly s Tlachapoudem a po náročném skolení už
na ně čekal Nádherňajs v podobě diskotéky a tanec týmových Fut‑
rováků.
V neděli si všichni sbalili, uklidili po sobě budovu a rozjeli se do
svých domovů.
Denis Gruber, 14 let, PS Safír Kdyně

Ve Všerubech se starají o zeleň

Výsadba v k. ú. Brůdek.

Jak pravidelně informujeme ve zpravodaji, je městys Vše‑
ruby zapojen do několika projektů podporujících výsadbu
zeleně, její údržbu a obnovu. Městys se snaží převážně o vý‑
sadbu dlouhověkých a autochtonních dřevin, které přispějí
k příjemnějšímu mikroklimatu, zvýší biodiverzitu a zlepší
krajinný ráz dané lokality. Při výsadbě v lokalitě Všeruby –
Hájek bylo na pozemcích p. č. 1372 v k. ú. Všeruby u Kdyně
a p. č. 884/1 v k. ú. Hájek u Všerub vysazeno 30 ks ovocných
stromů (krajové odrůdy), 15 ks lip srdčitých, 20 ks javoru
mléče. Výsadbou došlo k propojení s ostatními liniovými
výsadbami dřevin. Tato výsadba byla podpořena Minister‑
stvem životního prostředí částkou 178 959,00 Kč v rámci
Programu péče o krajinu v roce 2021 prostřednictvím
AOPK. K liniové výsadbě došlo také v katastrálním území
Brůdek, kde bylo vysazeno 18 ks ovocných stromů (krajové
odrůdy) a 5 ks lip srdčitých. Tato výsadba byla podpořena
Plzeňským krajem částkou 53 000,00 Kč z dotačního pro‑
gramu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021. Jsme
rádi, že můžeme realizovat projekty, které zadrží vodu
v krajině, zajistí ekologickou stabilitu lokality a také zvýší
hodnotu mikroklimatu v daném místě.
Městys Všeruby

strana 10

Kdyňsko

6/2021

Padesát let školy v Koutě
Oslava padesátiletého výročí otevření nové mateřské školy proběhla v Koutě
na Šumavě 15. října. První ředitelkou této školy byla paní Ludmila Krumlová.
Na oslavu byli pozváni bývalí zaměstnanci MŠ, zástupci obce a široká veřej‑
nost. Odhadem se nás sešlo asi 130 účastníků. Oslavu zahájila ředitelka MŠ pa‑
ní Marcela Musilová, která přivítala všechny přítomné a seznámila je s progra‑
mem a organizací oslav. Poté bývalá ředitelka Hana Holubová shrnula historii
MŠ, její rekonstrukci a rozvoj do dnešní doby. Pozdravila bývalé zaměstnance a
popřála školce do dalších let hodně úspěchů. Posledním řečníkem byl starosta
obce pan Bohuš Havlovic, který poděkoval všem předchozím i současným za‑
městnancům za dobře odvedenou práci a vtipně popsal první cestu do školky
z pohledu školáčka, jak to zažil on sám. Na závěr popřál všem přítomným pev‑
né zdraví a naší školce, k jejímu výročí, jen to nejlepší.
Následovalo vystoupení dětí z MŠ, dětí ze Základní školy v Koutě na Šumavě a
na závěr nádherné vystoupení žáků a učitelů ze Základní umělecké školy ve
Kdyni. Po programu jsme pozvali všechny přítomné do budovy školy, kde si
mohli prohlédnout výstavu fotografií, od počátku založení MŠ až do současné
doby. K dispozici byly také staré kroniky, projekce fotografií, výstava starých a
nových hraček a také výtvarná dílna pro děti. Pro přítomné byl připraven raut
z vlastních zdrojů, na kterém se podíleli maminky a zaměstnanci školky. V této
neformální části oslav jsme nechali prostor každému, kdo se chtěl na cokoliv
zeptat. Pro bývalé zaměstnance jsme připravili posezení s občerstvením a jako
poděkování si každý odnesl kytičku a pamětní list. U dobré kávy jsme společně
s nimi a ostatními hosty zavzpomínali na to, jaké to bylo dříve a jaké je to dnes.
Oslava byla pro všechny příjemným a milým zážitkem a za to všem účastní‑
kům moc děkujeme.
Marcela Musilová, ředitelka mateřské školy

Současná budova Mateřské školy v Koutě na Šumavě.

V Brnířově se chceme smát
V sobotní podvečer 6. listopadu se sál brnířovského obecního úřadu naplnil diváky
lačnými po zábavě. V době, kdy společenský život je stále značně utlumený a zprávy
z médií příliš důvodů k smíchu nepřinášejí, jsme si nechali polechtat svoje bránice diva‑
delní komedií ochotnického divadelního spolku Pokoutníci.

Jejich představení s názvem Malý kabaret, složené z množství malých scének, pobavi‑
lo diváky všeho věku. Jsme rádi, že k nám skupina veselých herců spolu s kulisami a kos‑
týmy přivezla také zábavu, smích a dobrou náladu, a těšíme se zase příště.
Ing. Věra Jandová, obecní úřad Brnířov

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
V sobotu 11. září se vyznavači Petro‐
va cechu sešli v brzkých hodinách
u rybníka v Holci nedaleko Kolovče. Na
programu zde byly tradiční rybářské
závody pro děti i dospělé, jejichž pořa‐
datelem je místní rybářský spolek. By‐
ly rozděleny do několika částí:
l prezentace rybářů, losování míst
(6:30–7:00 h)
l 1. kolo závodů (7:00–9:30 h)
l přestávka, přelosování míst
(9:30–10:00 h)
l 2. kolo závodů (10:00–12:30 h)
l vyhlášení výsledků (13:00 h)
Lovily se tyto druhy ryb – kapr, amur,
tolstolobik, štika. Ceny byly připraveny
pro všechny účastníky rybářských zá‐
vodů. Po celou dobu fungovalo občer‐
stvení v rybářském areálu.
Závěrem se sluší zmínit ty nejlepší.
Kategorie dospělí: Vladimír Opiela
ml. s úlovkem 354 cm.
Kategorie dětí: Adéla Suková s úlov‐
kem 136 cm.
Během podzimních závodů bylo ulo‐
veno celkem 185 ryb.
Pořadatelé děkují za účast a těší se
na příští jarní závody.
Foto str. 16. Petra Křížová
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Mezinárodní hudební úspěchy
Mezinárodní úspěchy mladé akordeonistky a flétnistky
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7. ročník soutěžního hudebního festivalu
„Mezinárodní akordeonové dny v Praze“
proběhl v letošním roce v posledních říjno‐
vých dnech. V porotě zasedli uznávaní akor‐
deonoví odborníci z evropských zemí. Fes‐
tivalu se zúčastnili soutěžící z různých kou‐
tů Evropy a účast v této mezinárodní soutě‐
ži není opravdu jednoduchá. Pořadatelem
byla Pražská konzervatoř. Soutěžní vystou‐
pení se konala v centru hlavního města
v koncertním sále Pražské konzervatoře.
Příprava 7. ročníku soutěžního festivalu
byla ovlivněna virovou pandemií, která za‐
mezila konání mnoha tradičních, nejen kul‐
turních akcí po celém světě. Proto byli jak
pořadatelé tak i soutěžící rádi, že se 7. roč‐
ník tohoto festivalu mohl uskutečnit.
Soutěže se zúčastnilo asi osmdesát sou‐
těžících. Ti soutěžili v osmi kategoriích
v sólové hře a v kategorii komorní hra a je‐
jich výkony hodnotila pětičlenná meziná‐
rodní porota.
Soutěž byla velice kvalitně obsazena čes‐
kými i zahraničními soutěžícími. Špičkové
výkony podávali účinkující z Německa, Slo‐
venska, Litvy, Čech a dalších evropských
zemí.

Děti v Pocinovicích cvičí jógu
Základní školu a Mateřskou školu v Pocinovicích pravidelně navštěvují lektorky jógy Ivana
Vavrochová a Sita Rojová z Shakti Centra v Domažlicích. Děti se hravou formou seznámí
s jednoduchými prvky jógy formou písniček, pohádkových příběhů a her a zároveň si při
těchto aktivitách protáhnou celé tělo, zklidní se a těší se na další lekci. ZŠ a MŠ Pocinovice

Z našeho regionu se této soutěže zú‐
častnila Hana Matějková, bývalá žákyně
ZUŠ Kdyně, která soutěžila v VI. katego‐
rii (17–19 let). Porota ohodnotila její vý‐
kon ve zlatém pásmu 2. místem. V kate‐
gorii komorní hra soutěžila Hana Matěj‐
ková (akordeon) společně se Zuzanou
Breuerovou (příčná flétna), obě žákyně
ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni, a získaly
společně zlaté pásmo a 1. místo.
Dalším velkým a obdivuhodným úspě‐
chem obou děvčat byla v měsíci říjnu
účast na mezinárodní akordeonové sou‐
těži CMA Tropheé Mondiale de L´accor‐
déon. Reprezentovaly tak Českou repub‐
liku v kategorii komorní hra juniorů
(„Chamber music junior“). Na této sou‐
těži posuzovala výkony jednotlivých
soutěžících čtrnáctičlenná mezinárodní
porota složená z řad akordeonových od‐
borníků z celého světa a jejich vystoupe‐
ní ohodnotila 2. místem. Na prvním mís‐
tě v této kategorii se umístil kvintet z Čí‐
ny, na třetím místě duo z Ruska.
Velké poděkování patří učitelům Pet‐
ře a Pavlovi Křížkovým a Ivaně Bártové
za vzorné pedagogické vedení a děvča‐
tům za vzornou reprezentaci našeho Pl‐
zeňského kraje a přejeme všem hodně
dalších hudebních úspěchů.
ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň
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Kulturní servis
18. 12. Kdyně, vánoční stopovačka, 14.00
hod., v případě zhoršení epidemiologických
podmínek bude akce bezkontaktní a bude
4. 12. Mrákov, čertí rej, podium v Mrákově
prodloužena na celý týden, pořádá PS Safír
5. 12. Nová Ves, mikulášská nadílka, obecní Kdyně
úřad, 14.00 hod.
19. 12. Mrákov, vánoční koncert, zazpívá
7. 12. Kdyně, vánoční a farmářský trh, ná‐ Canzoneta z Domažlic, kostel v Mrákově,
městí Kdyně, 8.00 – 16.00 hod.
16.00 hod.

PROSINEC

8. 12. Kdyně, Partička na vzduchu (Michal
Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Ja‐
kub Kohák, hudebník Marián Čurko a mode‐
rátor Luděk Staněk), Sokolovna Kdyně, 19.00
hod., vstupné 550 Kč

15. 1. Koloveč, myslivecký ples s kapelou
Hájenka, Kulturní dům Koloveč, 20.00 hod.
22. 1. Koloveč, sportovní ples s kapelou
Asfalt, Kulturní dům Koloveč, 20.00 hod.
22. 1. Mrákov, tradiční hasičský bál, sál KD
ve Starém Klíčově

22. 1. Chodská Lhota, tradiční Hasičský ples,
19. 12. Slavíkovice, vánoční koncert, skupina hraje kapela BK bend, Sokolovna v Chodské
Lhotě, 20.00 hod., pořádá SDH Chodská Lhota
ELIAS, kostel ve Slavíkovicích, 17.00 hod.
19. 12. Kdyně, tradiční živý betlém, dvůr ŘK 23. 1. Mrákov, dětský maškarní bál, sál KD
ve Starém Klíčově
fary ve Kdyni, 16.00 hod.

11. 12. Všeruby, vánoční koncert na Tanaber‐
ku, vystoupí Ivana Jirešová (herečka a zpěvač‐
ka) a Matěj Vaník (tenor, zpěvák skupiny Goia,
Slovenská republika), kostel sv. Anny na Tana‐
berku, 15.00 hod.

22. 12. Kdyně, vánoční koncert, Janek ÚNOR
Ledecký, Sokolovna Kdyně, 19.00 hod.,
vstupné 350 Kč
4. 2. Kdyně, TALKSHOW: TANDEMY – Jana
Paulová a Pavel Zedníček, Kino Kdyně, 19.00
23. 12. Libkov, rozdávání Betlemskeho svět‐ hod., vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě
11. 12. Zichov, Zichovská 13 – terénní běh la, 17.00 ‐ 18.00 hod. v knihovně nebo před 230 Kč
kolem Kolovče v délce 13 km (možná je i krat‐ budovou obecního úřadu
12. 2. Koloveč, ples městyse Koloveč s kape‐
ší varianta), prezentace závodníků na Zichově
23. 12. Koloveč, vánoční koncert Martiny lou Music Klatovy Josefa Kolorose, Kulturní
v 10.00 hod., start závodu v 11.00 hod.
Balogové, Kulturní dům Koloveč, 18.00 hod.
dům Koloveč, 20.00 hod.
11. 12. Koloveč, mikulášské odpoledne pro
24. 12. Nová Ves, vánoční zpívání, kaplička, 19. 2. Kout na Šumavě, hasičský ples, 20.00
děti s nadílkou a soutěžemi, Kulturní dům Ko‐
20.00 hod.
hod., sál Na Střelnici
loveč, 14.00 hod.
12. 12. Kdyně, adventní koncert Kateřiny LEDEN
Kalvachové Zdráhalové, kostel sv. Mikuláše ve
1. 1. Mrákov, novoroční vycházka
Kdyni, 16.00 hod., pořádá Farnost Kdyně

26. 2. Koloveč, masopustní průvod a veselice,
sraz před úřadem městyse Koloveč, 15.00
hod.

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo informace k poskytování dotací v rámci dotačního programu Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2022. Žádosti bude možné podávat v termínu od 1. 2. do 18. 2. 2022 nebo do vyčerpání alokace. Dotace bude poskytována na údrž‑
bu a obnovu stávajících památných staveb a objektů kulturně‑historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí
do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, pokud se předmět dotace nachází v místní části obce do 500 obyvatel. Jedná se o kap‑
ličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Podrobné informace a potřebné
dokumenty jsou k dispozici na tomto odkazu – https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/novinky/

Lampiony
v Chodské Lhotě
V sobotu 30. listopadu pořádali Mladí
hasiči z SDH Chodská Lhota lampionový
průvod. V 16.00 hodin se sešlo asi 40 dě‑
tí s rodiči a prarodiči na zahradě mateř‑
ské školy, aby si děti zasoutěžily a plnily
různé úkoly. V novém přístřešku u OÚ
bylo připraveno bohaté občerstvení a
děti si mohly opéct špekáčky na ohništi
na zahradě. Mezi soutěžemi se mohly
projet hasičským autem, což byl pro vět‑
šinu dětí velký zážitek. V 18.00 hodin po
setmění ze školní zahrady vyšel lampio‑
nový průvod kolem návsi v Chodské Lho‑
tě. Děkujeme pořadatelům za hezké so‑
botní odpoledne a podvečer.
Foto str. 16. M. Jäger.

Pouťová mše svatá v Brnířově
V sobotu 13. listopadu
od 13 hodin odsloužil
Monsignore
Miroslav
Kratochvíl tradiční Mši
svatou u příležitosti brní‑
řovské pouti. Účastníci
mše se nenechali odradit
ani špatným počasím
a statečně stáli s deštníky
i na prostranství před
kaplí.
Brnířovská pouť se ko‑
ná na svátek sv. Martina,
kterému je zasvěcena
místní kaplička a jehož
obraz je také hlavním
prvkem v interiéru kaple,
která stojí na brnířovské
návsi již od roku 1854.
Ing. Věra Jandová,
obecní úřad Brnířov
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První československá pilotka
se narodila na Kdyňsku
Anežka Formánková
* 13. 2. 1904, † 17. 12. 1971
Málokdo ví, a to i z řad stálých obyvatel,
že v dnes malé vesničce na rozhraní kla‑
tovského a domažlického regionu – Sla‑
víkovicích – se narodila naše první pilot‑
ka Anežka Formánková. Druhá Češka,
která řídila letadlo. První českou ženou
ve vzduchu byla Božena Laglerová
(1886–1941). Zatímco o jejím životě
i profesní dráze se dozvíme mnoho, o na‑
ší rodačce takřka nic.
Anežka se narodila rodičům Formánko‑
vým jako šesté dítě, 13. února 1904. Měla
ještě 5 starších sester (Josefu, Annu, Ma‑
rii, Janu a Kristýnu), mladší sestru Vlas‑
tu a bratra Josefa. Do obecné školy ve
Slavíkovicích začala Anežka chodit 16.
září 1910, po absolvování povinné školní
docházky pokračovala na měšťanské
škole ve Kdyni. Rodina se před rokem
1929 odstěhovala do Plzně.
Anežka Formánková vystudovala Střední
obchodní školu v Praze a pak se odstěho‑
vala za rodinou do Plzně, kde pracovala
jako úřednice ve Škodových závodech.
Jednou přišla z pouhé zvědavosti na le‑
tiště Západočeského aeroklubu a létání
ji ohromilo natolik, že se stala jeho člen‑
kou. Ve výcvikovém ročníku 1927/1928
tak stála třiadvacetiletá Anežka po boku
mužů a jako žačka pilota Vavřince Šediv‑
ce, svého budoucího manžela, se při‑
pravovala nejen po praktické, ale i tech‑
nické stránce na vzlétnutí. V květnu 1928
složila příslušnou zkoušku a 4. června
1928 s diplomem č. 18 se stala první pi‑
lotkou turistických (sportovních) letadel
v Československu. Klub jí daroval čest‑
nou stuhu v barvách trikolóry s nápisem
„V upomínku na pilotní zkoušku 30. 5.
1928“ a časopis Letec jí věnoval oslavný
článek.
Dne 10. října 1930 složila Anežka další
leteckou zkoušku, tentokrát II. třídy,
čímž získala oprávnění k řízení velkých
letadel s více než deseti cestujícími na
palubě. O jejích profesionálních aspira‑
cích svědčí mimo jiné i to, že k diplomu č.
18 připojila 30. listopadu 1931 ještě dip‑
lom č. 115 navigátorky II. třídy (navigá‑
tor II. třídy musel být při mezinárodní
veřejné letecké dopravě na palubě kaž‑
dého letadla, při letu delším 160 km,
v noci od 25 km do 1 000 km bez mezipři‑
stání). Anežka, mezi letci nazývaná Ág‑
nes, se od roku 1928 aktivně zapojila do
činnosti Západočeského aeroklubu a ja‑
ko jediné ženy si jí všímal i tehdejší tisk:
Český deník, Národní noviny, Národní po‑

litika, Lidové noviny a Nová doba. Regio‑
nální noviny napříč republikou, mezi ni‑
mi i místní Kdyňská stráž, se zmiňují
o Formánkové především v souvislosti
s leteckými dny, jichž bylo bezmála 1500.
O soukromém životě Anežky Formánko‑
vé toho moc nevíme. Pravděpodobně
v roce 1932 se provdala za svého kolegu
z klubu Vavřince (Vávru) Šedivce, neboť
od tohoto roku ji známe pod jménem
Formánková‑Šedivcová. V roce 1939 od‑
chází Ágnes za svým manželem do Pra‑
hy. Jejich odchod z Plzně ovlivnilo zruše‑
ní leteckého oddělení Škodových závo‑
dů. Dlouhý společný život jim však nebyl
dopřán. Šedivec zemřel již v září roku
1943. V roce 1945 se pilotka zúčastnila
prvního poválečného setkání bývalých
členů Západočeského aeroklubu, po‑
slední záznamy o ní tu najdeme v roce
1949. Anežka Formánková‑Šedivcová
zemřela během pobytu na Slovensku 17.
prosince 1971 v Kežmaroku v nedoži‑
tých 68 letech a byla pohřbena v Plzni –
Doudlevcích.
Sbor dobrovolných hasičů se společně

Anežka Šedivcová‑Formánková
v roce 1928, zdroj wikipedia

s Obecním úřadem v Černíkově rozhodl
uctít tuto výjimečnou a neprávem opo‑
míjenou ženu. Na památku jejího 110.
výročí narození byl na návsi ve Slavíkovi‑
cích odhalen pamětní kámen. Celá akce
se uskutečnila v sobotu 3. května v rámci
již tradičního pouťového poháru, jehož
součástí byla i okrsková soutěž hasičů.
Slavíkovický hasičský sbor si navíc při‑
pomněl 120. výročí svého založení. (jk)

Nad odchodem kdyňských občanů
Nad odchodem dvou kdyňských občanů válečné generace.
Milana Slámu a Jiřího Krinese spojoval celoživotní zaměstnanecký vztah ke
kdyňským strojírnám, tedy k původnímu názvu pozdějšího Elitexu Kdyně. Oba pat‑
řili do silné generace, která spolutvářela život na Kdyňsku v druhé polovině minu‑
lého století. Pokaždé, když někdo z této generace odchází, uzavírá významnou kapi‑
tolu života našeho města.
Každý z jeho generačních vrstevníků věděl, kdo je Milan Sláma i Jiří Krines. Zůstá‑
vají vzpomínky na dva výrazné občany, kteří takříkajíc ke Kdyni patřili.
Milan Sláma od svého dětství. Jiří Krines jako zástupce generace, která přišla do
Kdyně za prací, usadila se tu a podílela se na průmyslovém rozvoji Kdyně.
Milan Sláma byl nadto velmi náruživým nimrodem. Myslivost a vše, co k tomu
patří včetně příjemné společnosti, byla jeho životní láskou. Po listopadu 1989 fan‑
dil společenským změnám, které přicházely. Pamatuji si, jak prožíval svobodné vol‑
by. Ať to byly volby komunální, krajské či parlamentní. Shodou okolností odešel
právě 8. října, v den dalších parlamentních voleb, do kterých se již aktivním hlasem
zapojit nestihl. Milan Sláma byl prvním starostou honebního společenstva ve Kdy‑
ni. Pamatuji si, jak jsme spolu vytvářeli honitbu ještě o silvestrovském dni roku
1992. Musely se narychlo dát dohromady všechny nezbytné papíry a pořídit soupis
honebních pozemků. S tím nám pomáhal, a to s vrozenou pečlivostí, Václav Hartl a
pak také pracovník kdyňské lesní správy Karel Kacerovský. Milan Sláma byl v tom
nejlepším slova smyslu takovou rázovitou postavou. Ve svém synovi našel nástupce
a pokračovatele v jeho myslivecké činnosti.
Jiří Krines byl člověkem jiného typu. Odpovědný mistr a později vedoucí střediska
externí montáže. V předlistopadovém údobí měl jako poslanec národního výboru
vazbu na kdyňskou radnici. Byl člověkem uvážlivým a komunikativním. S radnicí
zůstal v kontaktu i po polistopadových personálních obměnách spojených s tzv. ko‑
optacemi a zůstal poslancem až do prvních svobodných voleb. Jeho život se uzavřel
15. listopadu. Oba odešli v době, kdy covidová pandemie je opět na vzestupu. Přesto
a právě proto bychom na tyto dva známé kdyňské občany neměli zapomenout.
Vladislav Vilímec
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Nemocnice Plzeňského kraje dosáhly
úspěchu v 16. ročníku celostátního projektu
„Nemocnice ČR 2021“. Domažlická nemocni‑
ce zvítězila mezi nefakultními nemocnicemi
v kategorii „Bezpečnost a spokojenost hos‑
pitalizovaných pacientů“ a dosáhla na dru‑
hou příčku v kategorii „Bezpečnost a spoko‑
jenost ambulantních pacientů“. Dále obdr‑
žela cenu „Nemocnice pro život“, která hod‑
notí sympatie návštěvníků nemocnice k per‑
sonálu. Tady skončila hned na druhém mís‑
tě Klatovská nemocnice. Skupina Nemocnice
Plzeňského kraje získala už druhým rokem
cenu za prvenství v online komunikaci. FN
Plzeň slaví úspěch, stejně jako v loňském ro‑
ce, v kategorii „Finanční zdraví nemocnic.“

Hranice je
jen slovo
Josef Altmann z Eschlkamu s Karlem Re‐
itmeierem pořádali v sobotu 6. listopadu
zájezd do Muzea české loutky a cirkusu
v Prachaticích, kde byla výstava s názvem
„Hranice je jen slovo“ s podtitulem Wir sind
sousedé/ My jsme Nachbarn. Mezi exponá‐
ty samozřejmě nechyběly „všerubské kou‐
sky“. Záštitu nad výstavou převzal (dnes už
bývalý) velvyslanec Spolkové republiky Ně‐
mecko Dr. Christoph Israng. V plánu je pre‐
zentovat ji postupně na různých místech
v pohraničí v ČR i v Německu. Zároveň ale
získat pozornost v centrech obou zemí pro
téma, které je stále velmi aktuální.

Kdyňsko
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Křest knihy Zelená penze
První týden v měsíci listopadu pro‑
běhl v prodejně Axel Optik ve Kdyni
křest knihy z našeho regionu „Zelená
penze“ od Jacka Flora.
Jakub Flor se narodil v rodině mysliv‑
ce ve Staněticích, kde získal lásku k lesu
a přírodě. Už od studentských let uve‑
řejňoval své drobné literární práce,
především fejetony, v domažlických tý‑
denících. Za jeho života vyšla díla Na
Jarčině vyhlídce, Halali a Oběť soucitu.
V pozůstalosti zůstala mimo jiné kniha
Zelená penze, kterou se rozhodla Floro‑
va praneteř Hana Hoffmannová vydat
za pomoci Plzeňského kraje, Klenčí pod
Čerchovem a městyse Všeruby. Kmotry
knihy se stali koutský starosta Bohuš
Havlovic a ředitel Chodského muzea
v Domažlicích Josef Nejdl. Během akce
proběhla autogramiáda a řada účastní‑
ků si podepsanou knihu odnesla domů.
(red)

Branný závod ve Lhotě

Zleva Karl Reitmeier, Václav Bernard,
Lenka Šaldová, Josef Altmann.
„Výstava byla připravena symbolicky
k datu 2. května 2021, tedy ke dni, kdy
uplynul právě rok od prvního setkání na ze‐
lené hranici. Do 28. listopadu 2021 je k vi‐
dění v pobočce Národního muzea v Pracha‐
ticích, poté se na dva měsíce přesune do
Domu česko‐německého porozumění v Jab‐
lonci nad Nisou – Rýnovic. V termínu od 17.
února do konce března 2022 bude v Centru
Bavaria Bohemia v Schönsee,“ uvedla
autorka výstavy Lenka Šaldová.
Městys Všeruby

V úterý 28. září, na svátek sv. Václava,
v Chodské Lhotě odstartoval v 10.00 ho‑
din branný závod mladých hasičů. Všech
138 dětí s jejich vedoucími nastoupilo za
chladného počasí před sokolovnou. Zá‑
vod zahájila a organizačně řídila Gábina
Wiesnerová a Kristýna Tomanová, obě
vedoucí mladých hasičů v Chodské Lhotě.

Účastnilo se 13 sborů. Čekal je běh na čas
se sedmi stanovišti s různými úkoly.
Putovní pohár získalo opět družstvo
z Klenčí pod Čerchovem.
I přes nepřízeň počasí se závod vydařil
a všichni se po vyhlášení výsledků ve
14.00 hodin rozjeli ke svým domovům.
M. Jäger, foto J. Nunvář
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Milostivé léto
Milostivé léto běží od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Návrh na tzv. milostivé léto byl schvá‑
len letos v červenci. Tato jedinečná
příležitost, která umožní desítkám ti‑
síc lidí vymanit se z dluhové pasti, pro‑
bíhá po dobu tří měsíců, a to od 28.
10. 2021 do 28. 1. 2022.

nebo městské části hlavního města
Prahy,

nické osoby (dále jen „veřejnoprávní
oprávnění“).

 státní příspěvková organizace,

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní po‑
jišťovny, nemocnice, dopravní podni‑
ky, technické služby obcí a měst, ČEZ.

státní fond, veřejná výzkumná institu‑
ce nebo veřejná vysoká škola,
 dobrovolný svazek obcí, re‑

gionální rada regionu soudrž‑
nosti,

PRINCIPY
Zaplatí‑li povinný mezi
28. 10. 2021 a 28. 1.
2022 z pohledávky,
kde je oprávně‑
ným veřej‑
noprávní sub‑
jekt a dluh je vy‑
máhán
soudním
exekutorem, jistinu
dluhu a 908 Kč (poplatek
+ DPH), odpustí se mu zby‑
tek dluhu (veškeré úroky, po‑
platky advokátům či penále).

 příspěvková orga‑

nizace územního sa‑
mosprávného
celku,
 ústav založený

státem nebo územ‑
ním samosprávným cel‑
kem,
 obecně prospěšná společ‑
nost založená státem nebo územ‑
ním samosprávným celkem,
 státní podnik nebo národní

KTERÝCH VĚŘITELŮ
SE TO TÝKÁ?

 zdravotní pojišťovna, Český roz‑

Veřejnoprávním subjektem se pro
účely tohoto zákona rozumí:

 právnická osoba, v níž má stát ne‑

 Česká republika,
 územní samosprávný celek, včetně

městské části nebo městského obvodu

podnik,
hlas nebo Česká televize, nebo
bo územní samosprávný celek sám
nebo s jinými územními samospráv‑
nými celky většinovou majetkovou
účast, a to i prostřednictvím jiné práv‑

NA CO SI DÁT POZOR?
 Odpouštění příslušenství se týká

pouze exekucí vymáhaných soudním
exekutorem. Na daňové a správní exe‑
kuce se milostivé léto nevztahuje!
Dlužník nesmí být v insolvenci.
 Dlužník musí při platbě výslovně

uvést, že chce využít institut milostivé‑
ho léta a vyzývá exekutora, aby postu‑
poval dle zákona č. 286/2021 Sb., část
2, čl. IV, bodu 25.
Milostivé léto představuje šanci pro li‑
di vymanit se ze svých dluhů a začít
znovu normální život: „Milostivé léto
je unikátní příležitost. Za poslední ro‑
ky si nepamatuji podobnou příležitost
pro lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vy‑
řešit svůj dluh,“ říká dluhový analytik
organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.
Pro více informací můžete volat na
helplinku organizace Člověk v tísni
770 600 800, a to každý pracovní den
od 9 do 17 hodin.

Zaniklý mlýn Weihermühle u Myslíva
Městys Všeruby nainstaloval u Myslívského rybníka informační ta‐
bulku k připomínce zaniklého mlýnu Weihermühle. Na dobových
fotografiích je zachycen mlýn, jeho okolí i rodina Hacker, která mlýn
vlastnila až do 2. světové války. Konec Weihermühle přinesl rok
1947, kdy mlýn vyhořel.
A co se dočtete o Myslívu z historických pramenů? Myslív stával při
státní hranici mezi obcemi Všeruby a Maxov. V okolí Myslíva bylo
několik samot, při státní hranici stával mlýn Weyer Mühle (Weiher
Mühle) pojmenovaný po velkém rybníku, který se zachoval dodnes.
Po odsunu německého obyvatelstva byla vesnice v tzv. zakázaném
pásmu a v r. 1955 byla zbořena. V roce 1930 stálo ve vsi a v přileh‐
lých samotách 56 domů, v nichž žilo 266 obyvatel německé národ‐
nosti a 5 cizinců. Zajímavostí je, že v Myslívu, v domě čp. 14 byla
v době totalitního režimu zřízena falešná americká úřadovna v blíz‐
kosti rybníka v rámci tzv. akce Kámen.
Městys Všeruby
Christine Krippl, rozená Hackerová, poděkovala starostovi Václavu Bernardovi
a Josefu Altmannovi za podporu v tomto projektu. Na snímku spolu se starostou
Václavem Bernardem a jejím bratrem Josefem Hacker.

Lampiony, ryby a dámy

V sobotu 30. listopadu pořádali mladí hasiči z SDH Chodská Lhota lam‑
pionový průvod pro zhruba 40 dětí s rodiči a prarodiči. Foto J. Nunvář
Podzimní rybářské závody u rybníka v Holci nedaleko Kolovče. Na progra‑
mu zde byly tradiční rybářské závody pro děti i dospělé, jejich pořadatelem
je místní rybářský spolek.
Text Petra Křížová, foto Petr Dolejš

Během měsíce října běžel celorepublikový „Projekt 72 hodin“, který má za
úkol vylepšit životní prostředí. Kolektiv mladých hasičů ve Staněticích se už
po několikáté zaměřil na úklid odpadků v lese. A jak je vidět na obrázku,
nestačily jim jen velké pytle. Jako by nestačil kůrovec.
Hanka Hoffmannová, zastupitelka obce Zahořany

O podzimních prázdninách 29. října se konal v Libkově lampionový prů‑
vod. Sešlo se přes 30 dětí s lampiony z obce a okolí. Namísto veřejného
osvětlení, které bylo vypnuté, lemovalo trasu mnoho rozsvícených vyře‑
zaných dýní a svíček, čekala i strašidla. Děti se ale zachovaly statečně,
a za to dostaly sladkou odměnu. Barbora Černá, starostka obce Libkov

SDH Mrákov pořádal 27. října lampiónový průvod. Sešlo se hodně místních,
ale i přespolních dětí. Nejdříve jsme si opekli buřty, zahráli hry a po setmě‑
ní vyrazili.
Eva Květonová

Ženy v Nové Vsi se po dlouhé době sešly u sklenky dobrého vína, aby si nej‑
en popovídaly, ale také se tak trochu připravily na vánoční čas. Pod vede‑
ním šikovné Lenky Hudcové si vyrobily nádherné dřevěné lucerničky.
Šárka Kraftová

