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Pod májkou na Kdyňsku

V Nové Vsi, jako každý rok, ve spolupráci s SDH Nová Ves – Vítovky při‑
pravili májku, kterou děti v podvečerních hodinách nazdobily. „Díky tech‑
nice a síle našich chlapů jsme májku postavili a těšili se na večerní pose‑
zení u ohně s lahodnými vuřtíky, “ vzpomíná Š. Kraftová. Foto L. Hudcová
Stavění májky bylo součástí Čarodějné stezky se společným opékáním
buřtů, obojí organizoval SDH Starý Klíčov.
Obec Mrákov

Čarodějná stezka, kterou připravila paní Alena Nováková, patřila ke zdo‑
bení a stavění májky také v Koutě na Šumavě. Po splnění deseti úkolů si
děti mohly z čarovného kotlíku vyzvednout drobnou odměnu. Po spálení
čarodějnic si mohli malí i velcí opéct buřty.
Paní Novákové i všem zúčastněným děkuje obec Kout na Šumavě

Po dvou letech pauzy se také v Kolovči sešli občané, aby mohli být svědky
stavění májky, o kterou se postarali místní hasiči. Její zdobení dostalo za
úkol družstvo mladých hasičů Koloveč. Součástí bylo opékání špekáčků,
které připravila restaurace Šumava.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš
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Soumrak nad smržovickou kaplí
Příští rok tomu bude již 10 let, co byla nad obcí Smržovice po‑
stavena a vysvěcena kaplička svatého Václava.
Postavil ji vlastníma rukama s pomocí celé rodiny současný
hospodář na čísle popisném 27 Václav Mráz, po chalupě U Vác‑
lavů, jehož rod je zmiňován od založení obce Smržovice v roce
1379. Pamětní štítek na kaplič‑
ce oznamuje „Postaveno L.P.
2013, jako poděkování, že nám
bylo dáno žít a pracovat v tom‑
to krásném kraji“. Kaple byla
slavnostně vysvěcena v neděli
1. září 2013 Msgr. Miroslavem
Kratochvílem, a každý rok prv‑
ní zářijovou neděli je zde slou‑
žena mše svatá za účasti věří‑
cích i nevěřících z širokého
okolí. Během celého roku je
kaplička navštěvována mnoha
turisty. U kaple je posezení
s panoramatickou mapou a
hlavně krásný výhled na Šuma‑
vu. Místo bylo pro oblíbenost zařazeno v turistickém průvodci
a slouží všem lidem k modlitbě, odpočinku i zamyšlení.
Přímo šokující bylo zjištění, že soukromý pozemek s kaplič‑
kou se náhle ocitl v dobývacím prostoru lomu, který byl na žá‑

Zahrádkářské trhy
Český zahrádkářský svaz Koloveč pořádal
dopoledne v sobotu 24. dubna a 21. května pro
drobné pěstitele zahrádkářské trhy v místním
kulturním domě. V nabídce bylo velké množ‐
ství sazenic, zeleniny i květin. Zájem pěstitelů
o nabízené zboží byl velký.
Městys Koloveč

K DY Ň S KO – informační zpravodaj
vydává: Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko
Adresa redakce:
TIC Kdyně, Nádražní 314, 345 06 Kdyně
e‐mail: heidlerova@email.cz,
Kdynsko@seznam.cz
Za obsah zpravodaje odpovídá vydavatel.
Redakční rada DSO Kdyňsko si vyhrazuje právo
příspěvky nezveřejnit, krátit a redigovat.
Odpovědná redaktorka: Sylva Heidlerová
Evidence periodického tisku
pod č. MK ČR E 15943
uzávěrka příštího čísla: 20. 7. 2022

dost současného vlastníka rozšířen a za tichého souhlasu
kompetentních orgánů zařazen do navrhovaného územního
plánu. Bez souhlasu nebo informování dotčených vlastníků
pozemků katastrálního území Smržovice.
Již neplatí „nejsme jako oni“, zase se bude likvidovat a bourat,
ne ve jménu pokroku,
nyní ve jménu byznysu.
Politické panoptikum
pod tlakem lobbistic‑
kých skupin schvaluje
zákony, kdy občan může
přijít o dům, nemovi‑
tost, jen proto, že během
tří let nezjistil, že v ka‑
tastru nemovitostí ně‑
kdo „omylem“ zapsal ji‑
ného vlastníka jeho ma‑
jetku. Takové zákony
máme a málokdo to ví.
Ano, kaplička se dá
zbourat a postavit na ji‑
ném místě, ale morální kredit likvidátorů se napravit nedá.
Lidé to ví a nezapomínají. My prostí občané můžeme jen pro‑
sit „Svatý Václave, vévodo české země, ochraňuj nás před
hloupostí a chamtivostí mocných“.
Václav Mráz, Smržovice 27

Magická noc v Zahořanech
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se pravděpodobně
slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu nacházejícímu se mezi jarní rovnodenností a let‑
ním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat
a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků.
Také se věřilo v otevírání různých jeskyní a podzemních slují s poklady. Hlavním
úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti. Na ochranu před čaro‑
dějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů
stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Po‑
pel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým pope‑
lem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí
a plodnosti. Dodnes je tento svátek živým, především na vesnicích. Tuto noc se lidé
schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka tak
jako ve Staněticích, Hříchovicích, Zahořanech, Bořicích, Oprechticích a v okolních ve‑
snicích. Květen zůstal měsícem lásky dodnes a pozůstatek tohoto svátku se 30. dubna
slaví jako „Čarodějnice“.
Hanka Hoffmannová, zastupitelka obce Zahořany
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Letiště Josefa Hubáčka v Klatovech
Letiště Klatovy bude pojmenováno
po plukovníkovi Josefu Hubáčkovi.
7. května byla městem Kdyně za
účasti mnoha občanů a pozvaných
hostů slavnostně odhalena pamětní
deska letci a navigátorovi 311. českos‑
lovenské bombardovací perutě RAF
Františku Klemensovi, který se pod
svým původním jménem František
Khon narodil 8. 12. 1914 v budově
dnešní kdyňské pošty. Předtím došlo k
slavnostní vernisáži výstavy věnované
Fratišku
Klemensovi a českosloven‑
Ing. Vladislav Vilímec.
ským letcům RAF. Vernisáži i slavnos‑
tnímu odhalení desky na kdyňské poště byli rovněž přítomni pří‑
buzní Františka Klemense, který se po válce stal ve své vlasti před‑

mětem nejrůznějších ústrků, což jej přimělo k odchodu do Izraele
i s manželkou a se svými dětmi. Další osud Františka Klemense ne‑
byl dosud obecně znám. Je velkou zásluhou manželů Brychových a
pana Františka Šmerdy, že se na jeho fascinující životní příběh neza‑
pomnělo.
Konečně říká se, že hrdinové o svých hrdinských činech mnoho
nemluví. Rodné město tedy po 108 letech od narození vzdalo úctu
jeho odkazu.
Další slavnostní akci chystá Pošumavský aeroklub Klatovy, z. s., na
den 11. června. Plukovníkovi Josefu Hubáčkovi, letci RAF a proslulé‑
mu leteckému akrobatu, se dostane významné pocty. Po čestném
občanu Kdyně Josefu Hubáčkovi bude pojmenováno letiště v Klato‑
vech a odhalena pamětní deska.
Ve slavnostní den proletí nad letištěm bojová letadla Czech Air
Force JAS‑39 Gripen a přiletí také původní historické letadlo Haw‑
ker Hurricane.
Ing. Vladislav Vilímec, senátor Parlamentu ČR

Válka se nás dotýká Knihovna nabízí
Když 24. února letošního roku přepadla Ruská federace Ukrajinu, mnozí si
připomněli srpen 68 a ti nejstarší 2. světovou válku. Ostatně slova, kterými
se snažil obhájit Vladimír Putin bombardování Ukrajiny, minulé generace,
již slyšely. Je to navlas stejné, jako přepadení naší země nacistickým Němec‑
kem.
Po 77 letech od největší války jsme nepříjemně překvapeni, že toto se může udát
v civilizované Evropě 21. století. Bohužel. Nejsme sice bojovými operacemi přímo
zataženi do této nové války, ale dopady na náš život jsou mimořádné. Počínaje
v poválečných letech zcela nevídanou migrací válkou postižených obyvatel. S tím
zřejmě budou přicházet mnohé otazníky. Skutečně se jedná jen o ty, kteří před vál‐
kou utíkají, aby si zachránili své životy? Přesto solidarita a pomoc lidem, kteří
v hrůze utíkají před agresorem, je příkladná a patří mezi světlé stránky počínání
našich občanů, obcí a krajů.

novou službu

Před budovou Městské knihovny ve Kdyni byl insta‑
lován návratový box, který je určen pro samoobslužné
vracení knih, a mohou jej využívat čtenáři mimo půj‑
čovní dobu.

Druhým neméně vážným problémem jsou ekonomické dopady této války. Není
smyslem tohoto článku rozebírat, nakolik k těmto dopadům přispěly sankce, ma‐
sivní zvyšování cen obilí, jejímž producentem a vývozcem je Ukrajina, a především
nervozita zahraničních trhů ve spojení s energetickou bezpečností. Tu cítíme nej‐
více. Ať již ve zvyšování cen pohonných hmot či zemního plynu. Zvláště u zemního
plynu jsme „bohužel“ na Rusku závislí, což je dáno především poválečnou minu‐
lostí. Ani po listopadu 1989 v této věci nedošlo k obratu. Pokud se týká pohonných
hmot, vláda i po vzoru Německa přistoupila od 1. 6. k dočasnému snížení spotřeb‐
ní daně o 1,50 Kč na litr. S ohledem na snížení spotřební daně u motorové nafty již
k 1. 1. 2021, tedy dávno před vznikem válečného konfliktu, je prostor k dalšímu
snižování této daně fakticky vyčerpán.
Na hospodářském výboru Senátu jsem při schvalování dočasného snížení spotřeb‐
ní daně vznesl poznámku, že nakonec půjde stejně o trvalé snížení spotřební daně
pohonných hmot. Válka v posledních týdnech zamrzla a nelze dohlédnout na její
konec. A válka je tím, co žene ceny nahoru. Zrušením povinného přimíchávání bio‐
paliv do pohonných hmot se sice vytváří prostor ke snížení jejich cen, ale stále zůs‐
tává na úrovni Evropské unie povinnost dodavatelů paliv snížit emise skleníkových
plynů o 6 %. Zřejmě se tak bude přimíchávat dále, když pro odpor resortu životní‐
ho prostředí nebyl zvýšen strop pro alternativní snižování emisí s nižšími náklady,
což by se skutečně mohlo projevit na dalším zastavení růstu cen pohonných hmot.
Ministerstvo financí aktuálně plánuje další kontroly výše marží, a to nejen u čerpa‐
cích stanic. Doufejme, že to pomůže věcně a nebo alespoň psychologicky tlačit na
snížení cen. Opozice na celostátní úrovni tlačí na snížení DPH v případě pohonných
hmot. Tato daň je ale přísně harmonizována. Pokud by to mělo být pouze na dočas‐
nou dobu, přijde pak zase razantní nárůst cen. V případě trvalého snížení, pokud by
to skutečně Evropská komise připustila, by to ohromně poškodilo státní rozpočet
i rozpočty všech krajů a obcí. Podíl na výběru DPH je totiž nejvýznamnějším zdro‐
jem příjmů nejen centrálního, ale i všech dalších rozpočtů samospráv. O tom opozi‐
ce už nemluví. Je úsměvné, že to prosazuje bývalá ministryně financí Alena Schille‐
rová, která v minulých letech argumentovala dopady takových kroků. Ale to uvádím
Ing. Vladislav Vilímec, senátor Parlamentu ČR
jen tak pro pořádek.

Vhozené knihy budou odečteny z konta čtenáře násle‐
dující pracovní den. Identifikace čtenáře vyplyne po načte‐
ní čárového kódu, který je vlepen v knize.
Stav výpůjček si může čtenář zkontrolovat ve svém uži‐
vatelském kontu v katalogu knihovny nebo telefonicky.
Box je vyroben z nerezové oceli. Je zkonstruován tak,
aby nedošlo při vhození knih k jejich poškození. Knihy
jsou chráněny proti vodě i zcizení.
Box je určen pouze pro vracení knih půjčených v Měst‐
ské knihovně ve Kdyni. Nelze vracet jiné dokumenty, např.
časopisy, CD apod. Není určen ani pro vkládání případných
knižních darů. První větší příležitost k vyzkoušení boxu se
naskytne čtenářům v době od 9. do 26. června, kdy z důvo‐
du revize knih bude knihovna uzavřena. Přesto se i v této
době budou některé kulturní akce konat v sálku budovy.
15. června od 17.30 hodin setkání se spisovatelem,
scénáristou a záhadologem Arnoštem Vašíčkem a 22.
června také od 17.30 hodin cestopisná přednáška
s manželi Špillarovými Pod Africkým sluncem.
Irena Hambeková, MěK Kdyně

strana 4

Kdyňsko

Uklízeli v Nové Vsi
Přesto, že bychom si ve svém okolí neměli dělat nepořádek, stane se, že sem tam
narazíme na nějaké odpadky i uvnitř vsi. To, co jsme ale objevili my, nás samotné
překvapilo. Občané Nové Vsi se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Počasí nám celkem přálo, a tak jsme se 24. dubna vydali, vyzbrojeni rukavicemi,
pytli a hlavně dobrou náladou, na lov. Zúčastnilo se 19 občanů, z toho 8 dětí. V ka‑
tastru obce jsme sesbírali neuvěřitelných 525 kg odpadků. K pomoci nám bylo
vozidlo SDH Nová Ves – Vítovky, kterým nám hasiči pomohli se svozem odpadu na
sběrné místo.
Šárka Kraftová
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Kam s ním
V průběhu března a dubna byly členy Spolku
pro čistý a zdravý Libkov postupně sesbírány
odpadky v okolí zdrojů pitné vody pro obec

Libkov a stoky při silnici směrem na Slavíkovi‐
ce. Odstranili pohozenou rozbitou židli, kte‐
rou někdo vyhodil do lesa, jelikož to měl prav‐
děpodobně blíže než do nejbližšího sběrného
dvora. V současné době, kdy jakoukoliv infor‐
maci snadno získáme na internetu, je skoro
neuvěřitelné, že někteří občané naší krásné
vlasti naloží nepotřebné věci do auta a odve‐
zou je vyhodit do přírody, namísto tam, kam
skutečně patří. Chtěla bych upozornit na we‑
bové stránky, které poskytují informace tý‑
kající se seznamu míst, kde se lze legálně
zbavit odpadu: https://www.kamsnim.cz.
Milada Černá, Spolek pro čistý a zdravý Libkov

Také pečující si zaslouží péči
Zkusme si představit, že někdo z našich blízkých najednou onemocní a
nezvládne se nadále o sebe starat. Jsme to teď my, kdo se rozhodne
a o svého blízkého pečuje. Pečujeme každý den, každou svou chvíli. Pe‐
čujeme, protože chceme, je to pro nás přirozeným, samozřejmým.
Avšak mnohdy na úkor svých potřeb a zájmů, svého zaměstnání a dal‐
šího svého... Zajímá se pak někdo o mě jako o pečujícího? Jak se má pe‐
čující? Potřebuje s něčím pomoci? Jak se asi kdy cítí?
Paní Veselá pečovala doma o svého manžela, který trpěl Alzheimero‐
vou chorobou. Jeho psychický i fyzický stav se postupně zhoršoval.
Dcera manželů Veselých žije v zahraničí, společně se vídají zřídka. Sa‐
ma paní Veselá má zdravotní obtíže, takže pro ni situace doma nebyla
jednoduchá. Ze svého zaměstnání byla zvyklá být denně v kontaktu
s lidmi, to jí také hodně scházelo. Pan Veselý vždy spravoval vše, co se
týče domácnosti a financí. Teď vše musela zvládnout jeho manželka.
Čekalo ji vyřizování více záležitostí spojených s jednáním na úřadech.
Cítila se bezradná. Oporu nabídl paní Veselé tým s názvem „Pro Všech‐
ny“. Konkrétně paní Veselé pomohl tým zajistit příspěvek na péči a na
mobilitu a průkaz osoby se zdravotním postižením. Pomohl jí porozu‐
mět docházejícím úředním dopisům, zastal ji v komunikaci s úřady a
s lékařem, obstaral léky pro jejího manžela a podpořil ji i v dalším.
Podporu tým poskytl paní Veselé také v průběžném telefonickém a e‐
mailovém kontaktu, který pokračoval ještě i po úmrtí jejího muže.
Tým projektu „Pro Všechny“ funguje ve Kdyni a okolí. Zajímá se a po‐
máhá pečujícím ženám, které se doma o někoho (převážně manžela,
partnera, rodiče) neformálně starají. Neformálně znamená, že pečují

o svého blízkého, aniž by byli profesionálním pečovatelem. V rámci
projektu jim pomáhá zdravotní sestra, psycholog a sociální pracovník.
Podporu nabízejí v této náročné situaci radou, ale i praktickou podpo‐
rou, čímž může být např. zajištění zdravotnických a kompenzačních
pomůcek, zajištění příspěvku na péči a komunikace s úřady, praktický
nácvik péče, organizace péče (zaměstnání vs. péče vs. osobní život)
a zajištění případných služeb a úkonů pečovatelské služby.
Projekt „Pro Všechny“ patří ženám starším 50 let, které se starají
o svoje blízké. Pečující přece potřebují také péči. Pečujícím se služby
projektu přizpůsobí dle jejich situace a poskytují se zdarma. Působení
již pomáhá od roku 2019 a je spolufinancované Evropskou Unií (číslo
projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009667).
Pomoci vám můžeme zejména v těchto situacích:
• pokud se vám vrací blízká osoba z LDN či jiného zdravotnického za‐
řízení a chcete o tuto osobu pečovat doma
• pokud se stav blízké osoby náhle zhoršil a není schopná některé
úkony zvládat samostatně, ale chcete o tuto osobu pečovat doma
• pokud máte pocit, že péče o blízkou osobu je již na hranici vašich sil
• čekáte na umístění vašeho blízkého do domova seniorů
• a ve spoustě dalších…
Pokud máte zájem o služby projektu Pro Všechny, nebo jen některé
z nich, neváhejte nás kontaktovat přes e‐mail provsechny@domavek‐
dyni.cz, telefonicky na 725834802 nebo osobně v Krámečku, kde sídlí
pečovatelská služba – Markova 655, Kdyně.
Těšíme se na Vás. Mirka Minaříková, tým "Pro Všechny"
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Sázely, strašily i tábořily
V loňském roce byl v areálu klubovny
U Čápa zbudován nový plot a zpevněn břeh
pomocí svahových tvarovek. Toho nyní vy‑
užily děti, které s pomocí svých šikovných
vedoucích osázely nově vzniklý prostor prv‑
ními rostlinami.

mnoha živočichům. Jakmile se bylinky trochu rozrostou,
mohou je používat oddíly na vaření, pro přípravu mýdel,
mastiček i vonných sáčků, ale i při učení názvů rostlin. Fi‐
nanční prostředky na nákup sazenic, semínek a materiálu
získala PS Safír v rámci dotačního programu „Oddíl na ze‐
leno“, za podporu moc děkujeme.
Pavla Hrubá

Víkendovka na „Orlovicích“. Tentokrát se děti
vydaly do pohádky Hotel Transylvánie
Transformánie.
Petr Dikan

V plánu je
okrasná a by‐
linková
za‐
hrádka, malá
jahodová plantáž, kanadské borůvky i několik druhů nenáročných skal‐
niček. Děti rostliny nejenom zasadí, ale budou se o ně i starat, odstra‐
ňovat plevel a zalévat je. Odměnou jim pak budou sladké plody a voňa‐
vé bylinky, ale také stálezelené trvalky, které postupně pokryjí celý
svah, budou zabraňovat erozi půdy a poskytnou úkryt a životní prostor

Velikonoční
tvoření ve
Starém Klíčově

Náměstí ve Kdyni se v neděli 1. 5. doslova hemžilo velkými
i malými čarodějnicemi a čaroději. Více než dvě stovky dětí se
sešly na Sletu čarodějnic a čarodějů, který již tradičně pořádá
Pionýrská skupina Safír.
Blanka Praisová

VELIKONOCE, JAK SE PATŘÍ
Velikonoční tradice se letos vrátily do starých pořádků. Děti drkaly a koledovaly nejen v Nové Vsi na
snímku M. Zemkové.
V Kolovči se navíc konala velikonoční prodejní výstava práce žáků tamní základní i mateřské školy s
velikonočním námětem.
(red)

6/(9$
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V neděli 3. dubna proběhlo v KD Starý
Klíčov velikonoční tvoření. Děti si moh‑
ly vyzkoušet zdobení vajíček, perníčků
a vyrábění velikonoční dekorace.
Všechny si pak domů odnesly polštářek
s velikonočním zajíčkem. Na závěr děti
vynesly a vyhodily smrtku, a tím ukon‑
čily zimu a přivítaly jaro.
H. Duffková

 

5\FKORVWDŀ0EV




strana 6

Kdyňsko

3/2022

Jaké byly jarní dny v Pocinovicích
Po dvouleté odmlce se
v sobotu 30. dubna usku‑
tečnilo stavění májky na
návsi v Pocinovicích, a to
u kostela sv. Anny. Obec
poskytla z obecního lesa
vzrostlý smrk a za účasti
široké veřejnosti a zastu‑
pitelů obce byla májka na‑
zdobena a postavena ko‑
lem 18. hodiny. Posezení
u ohně s občerstvením a
opékáním vuřtů se pro‑
táhlo do pozdních večer‑
ních hodin. Další akcí, kte‑
rá se v obci uskutečnila,
byla „Oslava osvobození
západních Čech americ‑
kou armádou“.
V pátek 6. května od
11:00 hodin za účasti ve‑
řejnosti, zástupců ZŠ Pocinovice a dětí, a
také zastupitelů obce Pocinovice byl slav‑
nostně položen věnec u pamětní desky
k osvobození obce a kytice k pamětní des‑

ce pana Bedřicha Kalivody, obě umístěné
na ZŠ Pocinovice. Před položením věnce a
kytice předcházel proslov starostky obce,
kterým připomněla, jak probíhalo osvo‑

Velikonoční pětiboj

bozování
západních
Čech, dále vzpomněla
na pana Bedřicha Kali‑
vodu, ředitele místní
školy, který byl v době
heydrichiády popraven
v Lubském lese, a minu‑
tou ticha byla uctěna
památka padlých ve
druhé světové válce,
obětí v koncentračních
táborech a obětí konf‑
liktu na Ukrajině.
Vystoupily děti ze ZŠ
v Pocinovicích s krát‑
kým programem, který
se jim velice povedl.
V 11:30 hodin se v obci
zastavila kolona vojen‑
ských historických vozi‑
del a po jejich odjezdu
následovalo položení kytice na hrob ne‑
známé oběti druhé světové války na mís‑
tním hřbitově.
Marie Homolková, starostka obce

Požární sport
v Mrákově
V Mrákově se 14. května uskutečnila
okrsková soutěž v požárním sportu, po‑
řadatelem byl SDH Starý Klíčov. Zúčas‑
tnila se družstva: ženy Starý Klíčov, muži
Tlumačov a Pasečnice, muži veteráni
Starý Klíčov, Mrákov, Tlumačov a Pele‑
chy a děti Starý Klíčov a Tlumačov.
Eva Květonová

Trojskok, opičí dráha, hod na cíl, střela do brány a kuželky, to byly disciplíny, které pl‑
nily děti z oddílu TJ Sokol Zahořany na Velký pátek. Sportovního odpoledne, které při‑
pravili jejich trenéři, se zúčastnilo přes 30 „sokolíků“. Své dovednosti děti trénují již
třetím rokem každý pátek, a tak teď měly možnost ukázat své sportovní výkony. Na
prvním stanovišti děti předvedly, jak daleko umí doskočit. Dalším stanovištěm děti
proběhly opičí dráhou, kdy musely podlézat, přeskakovat, dělat kotoul a byl jim při
tom měřen čas. Třetí disciplínou byla střelba na bránu, ve které byl ještě zavěšený míč,
který děti měly za úkol trefit. Ukázalo se, že nám v oddílu vyrůstá mnoho šikovných fot‑
balistů a fotbalistek. Čtvrtá disciplína spočívala ve vhazování míče do obroučky basket‑
balového koše. Páté stanoviště bylo největším překvapením a po splnění pro mnohé
děti i největším zážitkem. Zkušený hráč a trenér Jarda Kutil děti zasvětil do způsobu
hry. Pětiboj se povedl, trenéři mají radost z dětské základny a těší se na další tréninky
a společné akce.
Eliška Hornová
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Dámský večer a tvoření
Dámy – a to nejen! – z Nové Vsi se opět sešly na příjemném pátečním večerním posezení.
A protože před námi byly Velikonoce, krom popíjení a povídání jsme nenechaly lenivět ani
naše ruce. Dámy měly k dispozici předlohy, ale nekladlo se omezení ani vlastní fantazii.
Z polystyrenových vajíček jsme nakonec vykouzlily nádhernou velikonoční výzdobu.
Následující sobotní odpoledne pak patřilo dětem. Děti si mohly namalovat velikonoční va‑
jíčka či vyrobit vajíčkový věnec na dveře. Největší úspěch ale měla výroba ponožkového za‑
jíčka.
Těší nás, že se naše akce líbí nejen dětem, ale i dospělým a moc děkujeme za vaši hojnou
účast!
Šárka Kraftová
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Víte, že ...
n Obecní úřad v Zahořanech v dubnu vy‑
hlásil s velkým úspěchem sbírku pro cha‑
ritu „Diakonie Broumov“? Podpořily ji nejen
spádové obce, ale spousta lidí z okolních ve‑
snic, s díkem, že mohou věci, které jsou pro ně
už nepotřebné, podarovat lidem v tísni.
V květnových dnech si Diakonie tuto velkou
sbírku odvezla do svých skladů.
Hanka Hoffmannová,
zastupitelka obce Zahořany

n Městys Všeruby pořádal ve středu 18.

května zájezd do Prahy na koncert GIOIA
2022 do Hudebního divadla Karlín? Slo‑
venské pop‑operní trio GIOIA ve složení Peter
Ševčík, Martin Vetrák a Matej Vaník zazpívalo
světové i československé hity z muzikálu, fil‑
mů, popu i opery za doprovodu houslového
kvartetu Simple Lounge Quartet. Jako hosté
vystoupili Ivana Jirešová a Bohuš Matuš.

Kolovečské akce pro děti
Na sobotu 16. dubna 2022 od 14:00 hodin
si restaurace Šumava připravila Velikonoční
odpoledne s dětmi. Během programu si děti
se svými rodiči mohly vyzkoušet malování
vajíček a zajíčků z hmoty, zdobení kraslic,
výrobu dekorací. Spoustu zábavy přinesly
soutěže i bohatá tombola.
Akce zaměřená na nejmenší proběhla i ve
sportovním klubu Sauna u fotbalového hřiš‐
tě v sobotu 23. 4. 2022. Od 14:00 hodin se
zde uskutečnil dětský maškarní karneval se
soutěžemi, tancem, tombolou a veselou zá‐
bavou.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

Prvňáčci se zapsali do Mrákova
Ve středu 6. dubna proběhl na ZŠ
Mrákov zápis do prvního ročníku
pro školní rok 2022/2023. Zúčas‑
tnilo se ho 28 uchazečů, z nichž
třem byl udělen odklad. U zápisu
byli všichni rádi, že po dvouleté od‑
mlce vše probíhá opět normálně.
Čekání budoucím prvňáčkům
zpestřili žáci páté třídy, kteří si pro
budoucí spolužáky připravili
jednoduché soutěže a hry.
Mgr. V. Duffek, ředitel ZŠ Mrákov

n V sobotu 23. dubna se konal v sokolov‑
ně v Chodské Lhotě od 20.00 hodin v ná‑
hradním termínu hasičský ples‑zábava?
Sešlo se přes 70 lidí a díky kapele TAKY TAKY
ze Štítovek byla atmosféra velmi veselá. Hosty
potěšila bohatá tombola a skvělé jednohubky.
Tancovalo se do ranních hodin. V příštím roce
snad bude moci být hasičský ples v obvyklém
termínu, a to třetí lednovou sobotu. Bude hrát
opět kapela TAKY TAKY.
M. Jäger
n Členové divadelního kroužku při ZŠ Ko‑
loveč nacvičili se svojí učitelkou Mgr. Svět‑
lanou Göttingerovou pásmo starých řec‑
kých bájí a pověstí? Publikum tak mělo mož‑
nost si 28. dubna od 17:00 hodin v hale pří‑
stavby připomenout postavy bohů a hrdinů:
Zeus, Herkules, Prometheus, Athéna, Héra,
Afrodité, aj. spolu s příběhy kolem Trojské vál‑
ky. Žáci 5. třídy si připravili vtipné pásmo scé‑
nek a písní k období pálení čarodějnic. Besíd‑
ku doplnily výtvarné práce žáků 2. stupně a
taneční vystoupení dívek. Představení mělo
i reprízu pro spolužáky.
Petra Křížová
n Až do 31. 8. 2022 do 12:00 mohou obce
a jimi zřizované organizace žádat o dotaci
z programu MMR ČR „Ukrajina ‑ rozšíření
veřejných ubytovacích kapacit“? Cílem je
rozšířit kapacity v nouzovém ubytování pro
naléhavé potřeby uprchlíků z Ukrajiny. Infor‑
mace na ‑ https://www.mmr.cz/cs/narodni‑
dotace/podpora‑bydleni/ukrajina‑rozsireni‑
ubytovacich‑kapacit.
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Ve všerubské škole
Ještě před vlastním zápisem navštívili
všerubští předškoláčci své kamarády
v první třídě. Ti jim předvedli, jak už umí
číst, psát a počítat, společně si zahráli hry,
plnili různé úkoly ve vyzdobené třídě. Kdo
chtěl, napsal své jméno na tabuli. Když po‑
tom přišli budoucí prvňáčkové k zápisu,
třídu i paní učitelku už znali a jednotlivá
stanoviště procházeli v klidu a s úsměvem.
A tak se na naše nové usměvavé prvňáčky
v září moc těšíme.

Prvňáčkové si pro své rodiče a prarodiče při‐
pravili krátké pásmo písniček, básniček, před‐
vedli pohádku O veliké řepě a potom každý
z nich přečetl krátkou ukázku z knížky. Násle‐
dovalo slavnostní pasování na Malé čtenáře a
sladká odměna – krásný, veliký a
hlavně výborný dort, na kterém si
všichni přítomní pochutnali. Šikov‐
né mamince moc děkujeme.

Den Země

Besídka a hravé
odpoledne

Jako každý rok se naši žáci vydali na úklid
cyklostezky a navazující cesty na sv. Annu. Ces‐
tou jsme odpadky hned třídili, abychom je po‐
tom rovnou zlikvidovali ve správných sběrných
nádobách. Mile nás překvapilo, že tento rok by‐
lo odpadků podstatně méně než v minulých le‐
tech a bylo by hezké, kdybychom je příště na‐
cházeli jen výjimečně. Méně příjemné bylo vel‐
mi větrné a chladné počasí, takže jsme na sv.
Annu dorazili celkem zmrzlí. Naštěstí se nám
podařilo rozdělat oheň a opečené buřty nám
zvedly náladu.

Zahradní svačinky
Opět využíváme pěkné jarní počasí a svačiny
si vychutnáváme na školní zahradě. A většinou
ještě zbyde čas nejen na popovídání si, ale i na
pořádnou honičku. Je pravda, že se nám zpátky
do tříd moc nechce, a tak bychom byli rádi, kdy‐
by se podařilo vybudovat malou venkovní
učebnu a zahradu se vzdělávacími prvky.

Malí čtenáři

Po delší pauze jsme si pro rodiče
a další příbuzné připravili vystou‐
pení s básničkami a písničkami. Po‐
časí nám bohužel překazilo plány
na vystoupení na školní zahradě,
ale naštěstí jsme se všichni vešli do
naší největší třídy. Celé pásmo se
vydařilo a bylo oceněno vydatným
potleskem. Poté se všichni rozešli
do tříd a školní družiny, kde byly
připraveny hry, které si chtěli žáci
zahrát se svými rodiči a prarodiči. Abychom si
odpoledne ještě zpříjemnili, mohli si dát dospě‐
lí kávu, pro děti jsme vybrali oblíbenou šťávu a
každý si mohl pochutnat na sladkém zákusku.
U deskových i logických her se všichni dobře
bavili, společně řešili obrázkové i číselné sudo‐
ku a děti předvedly i výukové programy, se kte‐
rými pracují na nových zařízeních. Příjemné
odpoledne rychle uběhlo a všichni se budeme
těšit na další společné setkání.

Ve L h o t ě
s t ě h ova l i
h ra d

Obci Chodská Lhota byl darován historický, asi 60 let starý, hrad majitelem objektu z čísla
popisného 25, po chalupě "U Štálů". Obec tento zachovalý hrad, podle původního místa na‐
zvaný "Štalburg", umístila na školní zahradu. Kolem hradu roste spousta roztodivných hub a
na hradě bydlí trpaslík. Děti z MŠ si na nový přírůstek do zahrady rychle zvykly a zařadily ho
do svých her.
Miroslav Jäger

3/2022

Človíčkiáda a Piškvorkiáda
Mezi další pravidelné soutěže patří Človíčkiá‐
da a Piškvorkiáda, při kterých si mezi sebou za‐
soutěží žáci jednotlivých tříd a výherci si odne‐
sou hezké diplomy.

Notebooky ve výuce
Díky Šablonám II a III jsme pro žáky pořídili
nová zařízení, na kterých si díky zajímavým vý‐
ukovým aplikacím mohou procvičovat a upev‐
ňovat svoje znalosti. Notebooky využíváme na‐

příč ročníky i předměty, žáci se mimo jiné učí
např. vyhledávat a zpracovávat informace, plá‐
novat trasy výletů a řešit různé úkoly. Tato zaří‐
zení bereme jako zpestření výuky a žáci je mo‐
hou využívat i v odpoledním kroužku či školní
družině. Více foto na webu www.kdynsko.cz
R. Reifová

Program
na záchranu mužů
ve Staněticích
Třináctého května v pátek ve Staněticích
sehráli umělci Roman Zach a Eva Leimber‐
gerová komedii „Program na záchranu mu‐
žů“. Během dvou představení se naplnil im‐
provizovaný stan do posledního místa. Pro
Stanětice bylo pořádání divadla premiérou.
Věříme, že si divadelní večer všichni užili
a odnesli si hezký kulturní zážitek.
Hanka Hoffmannová,
zastupitelka obce Zahořany

3/2022

Kdyňsko

strana 9

Sázíme budoucnost
Děti z mateřské školy v Zahořanech se sešly 9. dubna od‐
poledne v Zahořanech na cestě směrem ke střelnici, aby
spolu se svými rodiči zasadily třicet stromů. A tak v tento
den své kořeny mohl zapustit javor mleč, javor babyka, habr
obecný, lípa srdčitá a třešeň. Postup sázení stromků dětem
vysvětlil lesní technik Domažlických městských lesů Jan
Kitzberger. Po všech důležitých instrukcích děti vzaly své lo‐
patky, hrabičky a vyrazily do akce. Stromky usadily do pře‐
dem připravené jámy, přihrnuly ji, zalily a na závěr každé dí‐
tě na svůj stromek přivázalo kartičku se svým jménem. Mot‐
to akce totiž bylo „Za každé dítě jeden, společně, srdcem i ru‐
kama“. Paní učitelka Radka Zůnová, která si také zasadila
svůj strom, třešeň, dodala, že si odpoledne moc užili a je vel‐
mi ráda za takové společné chvíle. Mateřská škola přichysta‐
la akci ve spolupráci s obcí Zahořany.
Místo výsadby je častým cílem při vycházkách, a tak budou
moct děti pozorovat, jak jejich stromek roste. Eliška Hornová

Oslavy osvobození ve Kdyni
V pátek, 6. května 2022 kdyňské náměstí ko‑
nečně ožilo tradičním a nám důvěrně známým
„osvobozeneckým ruchem“. Po dvouleté koro‑
navirové odmlce jsme totiž mohli oslavit 77. vý‑
ročí osvobození města Kdyně tak, jak jsme po
dlouhá léta zvyklí. Oslavy osvobození jsme po‑
myslně zahájili již ve čtvrtek, 5. května 2022
vernisáží výstavy „Hrdinové válečného nebe“,
která se uskutečnila v Muzeu příhraničí. Uni‑
kátní výstavu zaměřenou na válečné letce a vě‑
novanou zejména dvěma kdyňským rodákům –
plk. Josefu Hubáčkovi a npor. Františku Kle‑
mensovi připravil další kdyňský rodák, pan
František Šmerda, který je velkým nadšencem a
dlouholetým sběratelem předmětů souvisejí‑
cích s válečným letectvím. Ve sbírce pana Šmer‑
dy jsou opravdu unikátní kousky a výstava tak
nabídla pohled do života válečných letců se
vším, co k němu neodmyslitelně patřilo. Velké
poděkování za tuto výstavu patří nejen panu
Šmerdovi, ale také paní Ludmile Brychové, kte‑
rá se spolu s panem Šmerdou pro téma válečné‑
ho letectví dokázala nadchnout a výstavu spolu
s ním od základů připravila. Páteční program
oslav v poledne tradičně zahajovala dechová
hudba Horalka, kterou posléze vystřídal decho‑
vý orchestr ZUŠ Kdyně pod vedením Josefa Tí‑
kala a ve večerních hodinách patřilo pódium
známému orchestru Swing melody pod vede‑
ním Jana Veverky. Zejména ti nejmenší občánci
již krátce po poledni netrpělivě vyhlíželi příjezd
Konvoje vítězství Klubu 3. armády Plzeň a
Sdružení klubu vojenské historie Plzeň. Oficiál‑
ní část oslav byla zahájena projevem starosty
města Kdyně, Oskara Hamruse a dalších hostů
v čele se zástupci amerického velvyslanectví
v Praze. Památku padlých hrdinů pak všichni
přítomní uctili položením květin k pamětní des‑
ce na kdyňské radnici i k oběma pomníkům
padlých na náměstí. V odpoledních hodinách

představitelé města spolu se svými hosty nav‑
štívili i další památníky padlých a válečných hr‑
dinů ve Kdyni i ve spádových obcích. V souvis‑
losti s druhou světovou válkou máme ve Kdyni
do podvědomí nejsilněji vryté jméno našeho ro‑
dáka, plk. Josefa Hubáčka – válečného letce
RAF, jehož odkaz již více než 15 let připomíná
pomník v blízkosti kdyňského náměstí. Na po‑

čest plk. Josefa Hubáčka navíc v letošním roce
dojde k přejmenování letiště Klatovy jménem:
„Pana plukovníka v.v.i.m., F/Lt RAF Josefa Hu‑
báčka, AFC“. Kdyňských oslav osvobození se
každoročně jako host účastní také syn Josefa
Hubáčka, pan Michael Hubáček, a nejinak tomu
tedy bylo i letos, kdy jej na oslavy doprovodila
jeho vnučka, tedy pravnučka plk. Josefa Hubáč‑
ka. Ke zvučnému jménu plk. Josefa Hubáčka
v letošním roce přibylo další, které na zvučnosti
teprve získává – MUDr. František Klemens. Od‑
kaz tohoto historií pozapomenutého kdyňského

rodáka, leteckého navigátora 311. bombardo‑
vací perutě RAF, objevila paní Ludmila Brycho‑
vá z kdyňského informačního centra při zpra‑
covávání Kdyňského kalendária osobností a da‑
la se do postupného pátrání po životě Františka
Klemense. Bylo jasné, že odkaz Františka Kle‑
mense je třeba důstojně oprášit a dostat jeho
jméno do povědomí veřejnosti, po bok jeho slav‑
nějšího rodáka, plk. Hubáčka. Proto se zrodilo
rozhodnutí k vytvoření pamětní desky na rod‑
ném domě Františka Klemense, tj. na budově
dnešní pošty. Odhalení pamětní desky bylo sou‑
částí večerního programu oslav osvobození a
samotného aktu se kromě starosty ujali také
dva potomci MUDr. Františka Klemense – pan
Ivan Dvořák (synovec Františkovy manželky) a
paní Phyllis Joffe (dcera Františkovy sestry Vě‑
ry), která se svojí dcerou a vnučkou přiletěla
uctít památku svého strýce až z Austrálie.
František Klemens do letošních oslav osvobo‑
zení vnesl řadu nepopsatelných a velmi silných
emocí. Odkaz Františka Klemense totiž dokázal
spojit tisíce kilometrů vzdálené rodiny, které
měly možnost se poprvé navzájem setkat. Do‑
kázal přimět své potomky k návratu do jeho mi‑
lované vlasti, kterou jako student medicíny
opustil, aby bojoval za její svobodu. Díky takto
vydobyté svobodě se jeho potomci dnes mohli
do Františkovy vlasti po 77 letech od konce vál‑
ky vrátit, aby zde objevili nejen své kořeny, ale
také aby dál pátrali po spletité a válkou zasaže‑
né rodinné historii. František Klemens ale do‑
kázal ještě mnohem víc – dokázal spojit i nás,
občany města Kdyně, kteří jsme slavnostnímu
odhalení pamětní desky přihlíželi společně –
s úctou, respektem a vděkem, který si tento
kdyňský rodák po letech v zapomnění nepo‑
chybně zaslouží.
Ing. Věra Říhová, MPA,
místostarostka města Kdyně
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Česko‑bavorské dny v Praze
Dny Česko‑bavorského komunálního par‑
tnerství proběhly v prvních květnových
dnech na Zastoupení Svobodného státu Ba‑
vorsko v České republice pod záštitou minis‑
tryně Melanie Huml, MdL. Přátelství před‑
stavitelů a občanů obcí jsou po desítky let
pevným pilířem bavorsko‑české spolupráce.
Po delší době to byla skvělá příležitost posu‑
nout spolupráci na novou úroveň. Hlavním
tématem se stala společná propagace, jed‑
nání s uprchlíky z Ukrajiny, jazykový rozvoj
a výstavba i využívání společné zdravotní in‑
frastruktury v pohraničním prostoru. (red)
Mezi pozvanými hosty byli i zástupci Kdyň‑
ska. Zleva Vlastimil Hálek, Josef Bauer, Sylva
Heidlerová, Melanie Huml, Václav Bernard,
Zdeněk Pavlíček, Jana Dirriglová.

Obnovují les
Na brigádě 2. dubna postavilo 12 členů
SDH Loučim dvě oplocenky o výměře 0,31 ha,
celkem 324 běžných metrů.
O vysázení nových stromků se v sobotu 23.
dubna postarali členové TJ Sokol, posíleni ně‑
kolika dalšími obyvateli Loučimi. Do jedné
oplocenky zasázeli (odborně řečeno zalesnili)
800 kusů buku, 200 kusů jedle a okolo oplo‑
cenky 300 kusů smrku, celkem se zalesnilo
0,22 hektarů. Po dopolední práci vuřty na
plamenech chutnaly skvěle.
Z. Huspek

Pro radost seniorům
Po dvou letech se obecní úřad v Koutě na Šumavě vrátil k dlouholeté tradici pořádání odpolední‐
ho posezení pro seniory. Po přivítání starostou obce vystoupily děti ze Základní školy v Koutě na Šu‐
mavě s krátkým programem. Poté k tanci a poslechu zahrála Malá muzika Nauše Pepíka.
OÚ Kout na Šumavě

Úspěchy našich
akordeonistů
Další velké úspěchy mají za sebou mladí
akordeonisté z Plzeňského kraje.
V květnu v dalším ročníku soutěže "Plzeňský
akordeon" změřili své hráčské dovednosti akor‑
deonisté ze základních uměleckých škol. Kdyň‑
ský region reprezentovali sourozenci Matějkovi
z Loučimi. Jan Matějka (ZUŠ Kdyně – učitel Pa‑
trik Kotlár) ve 4. kategorii (12–14 let) získal 2.
místo. V 5. kategorii (14–16 let) se umístil na 4.
místě Jiří Matějka (ZUŠ Kdyně ‑ učitelka Jarmila
Vlachová). V 6. a zároveň nejstarší kategorii
(16–21 let) předvedla vynikající výkon jejich
starší sestra Hana Matějková (ZUŠ Terezie Brz‑
kové Plzeň), obsadila 1. příčku a získala ti‑
tul absolutního vítěze v sólové hře.
Více www.kdynsko.cz (red)
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Oslava matek v Kolovči
Zábavné nedělní odpoledne 15. května v rámci oslavy Dne matek v Kolovči by‐
lo určené všem maminkám a ženám. Městys Koloveč pro ně připravil od 14:00
hodin v KD kulturní program. Přítomné přivítal starosta městyse Ing. Václav
Pergl, následovalo vystoupení žáků MŠ a ZŠ Koloveč. Obsáhlý program zahrnoval
přednášky: téma Ženské bylinné napářky, kdy s pradávnou metodou o tom, jak
pečovat o ženu v jakémkoliv věku, seznámila Alena Kykal Csöszová. Téma „Sebe‐
obrana pro ženy“ připravil Waldemar Janeček, válečný veterán z misí v Bosně a
Kosovu, který v oblasti bezpečnosti spolupracuje s Policií ČR. F Fashion shop
Staňkov prezentoval módní přehlídkou svůj sortiment oděvů. Závěrečnou před‐
náškou „Žijeme minimalismem ‐ čeho se dokážete zbavit dnes, neschovávejte na
jindy“, o efektivním úklidu provedla Marcela Janská, která pomáhá tvořit nezahl‐
cený domov. Po celou dobu probíhalo líčení vizážistkou, malování hennou, pro‐
dej dekorací, módního oblečení a doplňků. K dispozici byl fotokoutek a dětský
koutek s hlídáním. Hostům zpříjemnila posezení hudba a občerstvení.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

Za Pannou Marií U májky v Loučimi
Loučimskou
Pouť k Panně Marii Loučimské do Neukir‑
chen beim Heiligen Blut
Pouť do bavorských Nových Kostelů, která se
konala na památku přenesení sošky Panny Marie
Loučimské, proběhla v sobotu 30. dubna. Mše sva‐
té se zúčastnila asi stovka věřících z Domažlicka a
Klatovska. Společné putování do Neukirchen pře‐
rušila na dva roky pandemie, poslední, jubilejní 30.
pouť, se konala 1. května v roce 2019, kdy byl hlav‐
ním celebrantem plzeňský biskup Tomáš Holub.
Letošní pouť začala dopoledne modlitbou rů‐
žence a následovala hned slavná mše svatá. Hlav‐
ním celebrantem a kazatelem letošní pouti byl
Mons. Emil Soukup, který letos oslaví 60. výročí
svého kněžského svěcení a v době svého působení

Tak jako v jiných obcích postavili loučimští
hasiči posledního dubna na své návsi májku.
Foto Aneta Švábová

jako domažlický arciděkan také pravidelně putoval
do Neukirchen. Spolu s ním se mše svaté zúčastni‐
lo dalších pět kněží z Domažlického vikariátu. Ve
svém kázání vzpomínal Mons. Emil Soukup na dva
kněze, kteří už nejsou mezi námi. Prvním z nich byl
P. Václav Cyril Kaňák, který působil v Loučimi v le‐
tech 1964–1974. Svou přátelskou povahou a pra‐
covitostí si získal důvěru mnoha obyvatel a dodnes
na něho lidé vzpomínají. Druhým vzpomínaným
byl Mons. Vladislav Sysel z Libkova, který obnovil
v roce 1990 tradici poutí k Panně Marii Loučimské
do Neukirchen. Právě v den pouti 30. dubna jsme si
připomínali jeho 100. výročí narození. Po mši sva‐
té zazpívali všichni společně Loretánské litanie a
pak se věřící s kněžími přesunuli ke kapli sv. Jana
Nepomuckého, která stojí na prostranství před
kostelem, kde písní Vroucně vzýván budiž Jene
svatý uctili tohoto českého národního světce a pa‐
trona.
Martina Matějková

Ředitelé škol schválili strategický rá‑
mec na druhé pololetí roku 2022.
Ten přehledně shrnuje plánované inve‑
stiční aktivity základních a mateřských
škol na našem území. Dokument se
tvoří v rámci projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání, který již od
roku 2016 podporuje místní školství.
Připraveny byly i podklady pro analýzu
místního školství, které jsou k připo‑
mínkám veřejnosti k dispozici na webu
https://map.masceskyles.cz/map‑
iii/vystupy‑projektu/. Jedná se o se‑
znam školských strategických doku‑
mentů, popis úrovně čtenářské a mate‑
matické gramotnosti žáků, opomenuta
není ani inkluze. Jakékoli náměty je
možné posílat do 30. 6. na adresu
map.masceskyles@email.cz
Ing. Eliška Heidlerová
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Kulturní servis
ČERVEN
n 10. 6. Kdyně ‑ KPH, koncert Václava
Hudečka, 19.00 hod., sál Sokolovny ve Kdy‐
ni, vstupné 250 Kč, zve MKS
n 10. ‑ 12. 6. Kdyně ‑ Mistrovství České

rie Terezie, přes Bystřici na Folmavu
(11 km), jízdné 170 Kč, zve TIC Kdyně

n 30. 7. Nová Ves ‑ pouťová zábava, hraje
skupina Relax, 20.00 hod.

n 22. 6. Kdyně ‑ cestopisná přednáška

n 31. 7. Všeruby ‑ Anenská pouť na Tana‐
berku

s manželi Špillarovými Pod Africkým slun‐
cem, 17.30 hod., Městská knihovna Kdyně

republiky juniorů a žáků v rybolovné tech‐
nice

n 24. 6. Nová Ves ‐ promítání pod širým
nebem s grilováním, 18.00 hod.

n 11. 6. Chodská Lhota ‑ pohádková pro‐

n 24. ‑ 25. 6. Černíkov – UTOPIJE 2022,
alternativní hudební festival, areál Úžlebec

cházka pro děti, start u obecního úřadu od
15.00 do 16.00 hod., na konci cesty v „Lo‐
mečku" pro každé dítě dárek a zajištěné ob‐
čerstvení
n 11. 6. Kdyně ‑ 5. posezení u příležitosti

Mezinárodního dne pletení a háčkování na
veřejnosti, zváni jsou příznivci ručních pra‐
cí, 14.00 – 17.00 hod., cukrárna na náměstí,
pořádá Kdyňské tvoření
n 14. 6. Kdyně ‑ vlněné úterý s ovečkou
Krušinkou pro děti od 5 do 10 let, naučí se,
jak se vlna vyčesává, jak se pere a co se z ní
dá udělat, zažijí práci s kolovratem i tkal‐
covským stavem, příspěvek 60 Kč, zve TIC
Kdyně
n 15. 6. Kdyně ‑ turistická vycházka Ma‐

lebnou přírodou Oslího Mlýnečku, trasa 11
km, odjezd ze Kdyně busem v 9.35 hod.
z nádraží, vede J. Švejnoch
n 15. 6. Kdyně ‑ setkání se spisovatelem,

scénáristou a záhadologem Arnoštem Va‐
šíčkem, 17.30 hod., Městská knihovna Kdy‐
ně
n 22. 6. Kdyně ‑ autobusový výlet s turis‐

tikou na Tři znaky, Skleněný kříž, Bystřici ‐
trasa z parkoviště Gibacht na Tři znaky,
procházka po historické hranici z doby Ma‐

n 25. 6. Všeruby ‑ pouť v Maxově
n 26. 6. Kdyně ‑ koncert z cyklu Hudba

v synagogách, vystoupí Jarmila Vlachová,
akordeon, Miroslav Vilímec, housle, vstup‐
né 80 Kč, 17.00 hod., synagoga Kdyně
n 26. 6. Nová Ves – dětský den, 16.00 hod.
n 29. 6. Kdyně ‑ turistická vycházka Deše‐
nické muzeum pivovarnictví, hrad Pajrek,
trasa 9 km, odjezd busem ze Kdyně v 9.52
hod. z nádraží, vede M. Brych
n 30. 6. Kdyně ‑ vernisáž výstavy obrazů
klatovské malířky Jarky Papežové s názvem
„Ateliér s duší aneb někdo je takový a ně‐
kdo makový", 17.00 hod., Muzeum příhra‐
ničí, zve TIC Kdyně
n 30. 6. Mrákov ‑ stopovačka pro děti
z hasičárny do hasičárny s následným opé‐
káním buřtů, pořádá SDH Mrákov a SDH
Starý Klíčov

ČERVENEC

SRPEN
n 6. 8. Koloveč ‑ 10. ročník Kolovečského
trojboje, 14.00 hod., u rybníka „U Holce“
n 6. 8. Mrákov ‑ Olympic revival, podium
v areálu TJ Sokol Mrákov
n 6. 8. Chodská Lhota ‑ turnaj v malé ko‐
pané, občerstvení zajištěno, 10.00 h, hřiště
v Chodské Lhotě, pořádá FK Chodská Lhota
n 6. 8. Chodská Lhota ‑ akce pro dospělé
S kořalkou za pohádkou, zábavný večer
s pohádkovými bytostmi při plnění pohád‐
kových úkolů, start u moštárny od 18.30 do
19.30 hod., konec cesty na fotbalovém hřiš‐
ti, kde je zajištěné občerstvení
n 13. 8. Mrákov ‑ tradiční Chodská hyjta
se koná již po šedesáté, pódium v areálu TJ
Sokol Mrákov, zve obec Mrákov
n 20. 8. Koloveč ‑ pouťová zábava, zahrají
od 19.00 hod. Lionika, od 20.00 hod. Extra
Band, od 22.00 hod. DOA Rock, areál Staré
cihelny
n 21. 8. Koloveč ‑ Kolovečská pouť, pou‐
ťové atrakce a stánky u ZŠ Koloveč, výstavy
historických vozidel a Českého svazu cho‐
vatelů Koloveč, fotbalové utkání, poutní
mše svatá

n 16. 7. Libkov ‐ Couvání traktorů s vle‐

n 27. 8. Koloveč ‑ rybářské závody, 6.00
hod., u rybníka „U Holce“

kem okolo návsi spojené s výstavou veterá‐
nů, hraje skupina RELAX, 17.00 hod.

27. 8. Nová Ves ‑ dinosauří stezka,
n
15.00 hod.

Jarní tradice
v Brnířově
Konečně jsme mohli prožít i v Brnířo‐
vě jarní tradice tak, jak má být. Zatím‐
co předchozí dvoje Velikonoce rozdr‐
kali kluci řehtačky maximálně na
vlastních zahradách a balkonech, le‐
tos mohli zastoupit zvony řádnou ob‐
chůzkou po celé vsi. Za tuhle službu si
pak na bílou sobotu vykoledovali
v domácnostech zaslouženou odmě‐
nu. A na Velikonoční pondělí vyrazili
znovu – tentokrát s pomlázkou omla‐
dit místní děvčata a ženy. V sobotu
30. dubna jsme zase postavili na návsi
u rybníka krásnou májku. Posedět
pod vlající pentle a pomoct s hlídáním
májky přišla spousta lidí, a tak bylo
veselo do nočních hodin.
Věra Jandová, foto Kamila Švajgrová

Kdyňští ertéčkáři se
skvělými výsledky
Z Ligy mládeže 30. 4. v Bohumíně dovezl
kdyňský tým zlato. Následují České pohá‐
ry a zároveň nominační závody na Mis‐
trovství světa. Dva z nich naši ertéčkáři ab‐
solvovali 14. 5. v Meziboří a 21. 5. v Šilhé‐
řovicích. Při nominačních závodech sbírají
nejlepší závodníci body do nominačního
žebříčku. Po sečtení všech bodů bude
6 nejlepších hochů a 3 dívky reprezento‐
vat ČR na mistrovství světa, které se koná
v Maďarské Budapešti. Poprvé v historii se
ve Kdyni bude konat Mistrovství ČR v ry‐
bolovné technice (ertéčku). Rádi bychom
tento sport představili a srdečně všech‑
ny pozvali 10. až 12. 6. na hřiště na Ko‑
byle. www.kdynsko.cz
Radka Nejdlová
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Starostové se školili v Úborsku

Přednášku JUDr. Netrvala si ze starostů přišli poslech‑
nout také M. Jäger nebo M. Homolková.

Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko na‑
vázal na řadu úspěšných seminářů a
opět zorganizoval školící program
pro starosty malých obcí. Od několi‑
ka zkušených advokátů a právníků
tak získali odborné poznatky např.
o postupech při ukončení a začátku
volebního období nebo o nakládání
s obecním majetkem a výkonu práva
myslivosti. „Vše probíhalo formou
uvolněné besedy s dotazy, přitom
leckdy šlo o cenné právní rady,“ do‑
dala Sylva Heidlerová, která den pro
starosty moderovala.

strana 13

Ke 100. výročí narození
Mons. Vladislava Sysla
24. dubna o druhé velikonoční neděli
sloužil v Loučimi v kostele Narození
Panny Marie Mons. Miroslav Kratochvíl
mši svatou ke 100. výročí narození Páte‑
ra Mons. Vladislava Sysla z Libkova. Mše
se zúčastnili členové rodiny a také věřící
z loučimské farnosti i z okolí.

Každoroční lampionový průvod prošel
Novou Vsí 7. května.
M. Zemková
Mons. Vladislav Sysel
(* 30. 4. 1922 – † 5. 12. 2019)

Okrsek soutěžil ve Lhotě
Po dvou letech proběhla v neděli 8. 5. na fotbalovém hřišti v Chodské Lhotě soutěž v požár‑
ním sportu okrsku č. 10 Pocinovice.
Za příjemného počasí začala nejprve štafetami, kde byli v kategorii do 35 let první domácí,
druhé místo obsadili loučimští a třetí pocinovští hasiči. Požární útok probíhal už ve dvou
kategoriích a pořadí bylo následující: muži do 35 let: 1. Pocinovice, 2. Loučim, 3. Chodská
Lhota, muži nad 35 let: 1. Loučim, 2. Pocinovice, 3. Dobříkov, 4. Smržovice, ženy: 1. Pocinovi‑
ce, 2. Chodská Lhota, 3. Dobříkov.
Lhotečtí pořadatelé zajistili občerstvení, v průběhu odpoledne se na hřišti vystřídala při‑
bližně stovka diváků. Kromě diplomu a poháru získali Loučimští také soudek s 30 litry pl‑
zeňské dvanáctky (viz. foto).
Z. Huspek

Mons. Vladislav Sysel se narodil 30. dubna
v roce 1922 v Libkově. V roce 1942 nastou‑
pil do pražského semináře, jeho studium
zde však bylo přerušeno 2. světovou válkou
a v letech 1943–44 byl nasazen na práci
v Berlíně.
Na kněze byl vysvěcen 29. června 1949
pražským světícím biskupem Antonínem
Eltschknerem. Jeho kněžské působení za‑
počalo v Kralovicích, ale trvalo jen několik
měsíců. Již na podzim téhož roku byl zat‑
čen komunisty a tehdejším režimem od‑
souzen ke 12 letům vězení. Prošel věznice‑
mi v Plzni na Borech, v Praze na Pankráci
a na Mírově.
Po návratu z vězení nesměl vykonávat
kněžskou službu. Nastoupil proto na Státní
statek v Koutě na Šumavě a odtud po roce
odešel do Kdyňských strojíren (dnešní Eli‑
tex). Zde postupně prošel řadu profesí. Za‑
čínal u stroje, pracoval v kalírně, pak jako
skladník. Nakonec pracoval v odbytu.
Z Kdyňských strojíren odchází v roce 1983
do důchodu.
Po roce 1989 dostává zpět souhlas ke kněž‑
ské službě, ochotně a s radostí vstupuje do
duchovní správy ve farnostech Bezděkov,
Dlažov, Chudenice a Poleň. V letech 1994–
–2002 zastával také funkci okrskového vi‑
káře klatovského vikariátu. 14. května
1998 byl jmenován monsignorem. Zemřel
5. prosince 2019 ve věku nedožitých 98 let
a pochován byl podle svého přání do kněž‑
ského hrobu na východní straně kostela
vlevo od vchodu do zákristie vedle ostat‑
ních kněží.
Martina Matějková
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Uctění památky obětí 1. a 2.
světové války a osvoboditelů
Kolovče z řad americké armády
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Neúnavní studenti
Po covidové pauze se 12 studentů pod ve‑
dením Andrei Jungové vrátilo do „lavic“
studovny v prostorách Obecního úřadu
v Loučimi, kde studují Virtuální Univerzi‑
tu třetího věku při České zemědělské uni‑
verzitě v Praze už od roku 2011.
Od února se vzdělávali v oblasti hub, jak
jedlých, tak i těch jedovatých, i jejich
zdravotních účinků a využití v kuchyni.
Letní semestr zakončili o Velikonocích na
Velký pátek. Všichni se těší na příští se‑
mestr, který začne v říjnu. Tématem bude
Arménie.
Bc. Andrea Jungová

Slavnostní vzpomínkový akt v Kolovči se konal v pátek 6. května od 13:30 hodin u Pom‑
níků padlých. Položení věnců u obou pomníků se ujali hasiči z místního SDH. Akci navští‑
vila historická vozidla Klubu 3. armády Plzeň a sdružení klubů vojenské historie. Dále
vystoupily děti ze ZŠ Koloveč.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

Deváté koutské vepřové hody
V Koutě na Šumavě by‑
la opět účast hojná,
k poslechu zahrála
skupina harmoniká‑
řů. Vepřové pochoutky
ke spokojenosti všech
zajistilo ZOD Mrákov.
Akci pořádalo sdru‑
žení nezávislých kan‑
didátů ve spolupráci
s OÚ Kout na Šumavě.
Bohuš Havlovic

Benefiční představení

V Plzeňském kraji proběhlo krajské ko‑
lo celostátní soutěže Požární ochrana
očima dětí a mládeže 2022. Nejlepší dí‑
la postupují do celostátního kola.
1. místo v kategorii L 4, kam přispívali
studenti osmi, šesti i čtyřletých gymná‑
zií a středních škol, obsadil Zdeněk
Štengl z SDH Stanětice. Do soutěže byly
zařazeny obrázky, psané texty i digitál‑
ní práce na téma hasičské činnosti.
(red)

Sponzorský dar pro smržovické hasiče
SDH Smržovice je nejmenší z okrsku č. 10 Pocinovice a patrně i v průměru nejstarší, na jejich
aktivitě to ale znát není, spíše naopak. Osm členů se zúčastnilo 8. 5. soutěže v požárním sportu
v Chodské Lhotě, kam přijeli se svým devítimístným minibusem Renault Trafic, který si pořídili
v roce 2019. Letos k němu přidali kapotovaný vlek na hasičské vybavení, na jehož renovaci a
hlavně nalakování se sponzorsky podílela místní firma Autolaky Beneš. Smržovičtí hasiči panu
Benešovi tímto děkují.
Z. Huspek

Divadelní spolek Kolofantí uvedl 13. květ‐
na jako poděkování pro zaměstnance Do‐
mažlické nemocnice, a. s., za jejich náročnou
práci benefiční divadelní představení svého
aktuálního muzikálu Peklo v nebi. Pozvání
přijala asi stovka pracovníků nemocnice. Di‐
váci představení hodnotili velmi kladně a
herce odměnili bouřlivým potleskem. Nyní
čeká Kolofanty oblastní přehlídka divadel‐
ních souborů ve Žluticích. Městys Koloveč
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35. Chodská bůta
Sjeli se tradičně třetí květnovou sobo‑
tu do Chodské Lhoty příznivci Chodské
bůty. Pořadatelem tohoto pochodu jsou
lhotečtí zahrádkáři, kteří si i letos dali na
přípravě velmi záležet. Po dvouleté od‑
mlce se na startu sešli vyznavači pěší
i cykloturistiky. Počasí nám přálo, až na
vítr, který nad lhoteckými kopci fičel, ja‑
ko by chtěl účastníky popohnat do cíle.
Pochodu se zúčastnilo 769 lidí, což je
slušný průměr. Pěší trasy, které měřily 8,
15 a 20 kilometrů, prošlo 618 pochodní‑
ků. Na cyklo trasy 20 a 50 km vyjelo 97
cyklistů a dalších 54 příznivců této akce
dorazilo do zahrádkářského areálu „Lo‑
meček“ v Německé hoře (Chlumek).

starší ženou byla paní Růžena Benešová
z Přeštic (u ženy se věk neprozrazuje).
Nejstarším mužem se již poněkolikáté
stal pan Václav Šváb z Plzně, ročník 1933.
Oběma předal botičku předseda spolku
zahrádkářů Miroslav Bayer. Dále zahrád‑
kářský svaz ocenil keramickou botičkou
své členy a pořadatele.
n EVA MORAVCOVÁ – u příležitosti vý‑
znamného životního jubilea.
Je dlouholetou členkou zahrádkářské‑
ho spolku a patří do neúnavné party po‑
řadatelů tohoto pochodu. Mnozí ji znají
i z jiných zahrádkářských akcí, jako je
setkávání lidových umělců, kde doprová‑
zena svojí kytarou, mnohokrát potěšila
publikum. Také napsala celou řadu bás‑
ní, především pro děti, kterých výchova
se stala jejím celoživotním povoláním.
Svoji profesní kariéru zakončila jako ře‑
ditelka místní mateřské školy.
n FRANTIŠEK ŠLEIS – u příležitosti je‑
ho životního jubilea.
Oslavil šedesátiny v době covidové.
František je rovněž pořadatelem Chod‑
ské bůty a stál přímo u jejího zrodu. Je
rovněž aktivním členem zahrádkářského
spolku a téměř na žádné akci nechybí.
Přejeme hodně zdraví, a Fanouši – aby
vždycky „Zdrávi došli!“

Eva Moravcová.
Tam návštěvníky čekalo občerstvení a
také muzika, o kterou se postaral ČESKÝ
REVIVAL – Pavel Justich. Pan Justich vy‑
hrával muziku 60. – 90. let, hrál na přání
a myslím, že potěšil všechny přítomné.
Poté jej střídal jeho syn, který trochu při‑
tvrdil. Repertoár Pavla Justicha lze na‑
lézt na www.solasido.cz.
Zajímavostí pochodu byl výkon Jaros‑
lava Koutníka ze Zahořan. Pan inženýr
nejprve obešel nejdelší dvacetikilomet‑
rovou trasu, v cíli se otočil, došel znovu
na start a dal si ještě osmikilometrovou
trasu. Přitom ještě pohodlně dvakrát
stihl navštívit občerstvovací stanici na
Orlovici k doplnění tekutin. Všichni, kte‑
ří jeli na kole padesátku, mohou směle
říci, že jejich kondice je rovněž v napro‑
stém pořádku.
Za zmínku stojí účast turistů z Přeštic,
kterých tentokráte přijelo 37, a náš po‑
chod je pevně zapsán v jejich turistickém
kalendáři. Potěšením je také účast no‑
vých příznivců, kteří Chodskou bůtu ab‑
solvovali poprvé a „u nás“ se jim líbilo.
V cíli pochodu byli odměněni keramic‑
kou botičkou, která je symbolem pocho‑
du nejstarší žena a nejstarší muž. Nej‑

n ANTONÍN PESL – u příležitosti 35.
ročníku pochodu.
Je dlouholetým členem zahrádkářů a
dlouhá léta (17 let) stál v čele spolku ja‑
ko jeho předseda. Pan Pesl je aktivním
pěstitelem zeleniny a ovoce. Zahrádkář‑
ským sousedům pomáhá s roubováním
stromů, ale i dobrou radou, je pravidel‑
ným účastníkem zahrádkářských výstav.
Antoníne, přejeme rovněž pevné zdraví a
především spokojené zákazníky při pro‑
deji Bio zeleniny.
n MIROSLAV BAYER – u příležitosti ži‑
votního jubilea.
Zastává od roku 2006 funkci předsedy
spolku, je jeho hybnou pákou a obětavým
dříčem na všech frontách zahrádkářské‑
ho dění v Chodské Lhotě. Míro, přejeme
pevné zdraví a vydrž to s námi alespoň
do té sedmdesátky! Keramickou botičku,
symbol pochodu, předala jednatelka
spolku paní Vendula Jägerová.
Zahrádkáři děkují všem za účast a těší se
na další ročník, který se bude konat 20. 5.
2023. Všem, kteří tuto akci zajišťují, patří vel‑
ké DÍKY! S pozdravem „zdrávi došli“ za pořa‑
datele Milan Zajíc. Více foto www.kdynsko.cz

strana 15

Proč je
Mrákov
Mrákovem
Měst a obcí, které v minulosti změnily své
jméno, bychom našli celou řadu. Příčinou změ‑
ny jejich názvu byla většinou politická situace.
Jeden příklad za všechny je přejmenování Zlína
na Gottwaldov. Někdy ale za změnou stály dů‑
vody čistě estetické. Proč se například ze Srač‑
kova stala Malá Lípa, ze Svrabova Svatbín nebo
z Hloupětína Hloubětín, si lze snadno domyslet.
Také jedna z historických chodských vesnic se
na konci 19. století nechala přejmenovat, a to
z Mrdákova na Mrákov. Původní název Mrdá‑
kov byl odvozen od staročeského slova mrdat.
Každému se asi hned vybaví vulgarizmus to‑
ho nejhrubšího zrna. Ovšem v dřívějších dobách
sloveso mrdat znamenalo kývat se, to jest pohy‑
bovati se ze strany na stranu, čili vrtěti se nebo
vrtěti něčím. Praslovanské mrdat ve smyslu vr‑
tět se udrželo dodnes například ve slovenštině
nebo chorvatštině. Jeho význam se ale v češtině
postupem času posunul do polohy vrcholně ne‑
slušné. To zřejmě donutilo obyvatele této chod‑
ské vsi podat koncem 19. století žádost o změnu
jejího názvu. C.k. místodržitelství v Praze dne
10. září 1892 žádosti celkem pochopitelně vy‑
hovělo. Při hledání nového vhodného pojmeno‑
vání pomohla obecnímu zastupitelstvu jak ji‑
nak než bulačina. Ta často mění písmeno "dé"
uprostřed slova na písmeno "er" (srovnej např.
dědek = děrek). Jelikož čeština ani bulačina
dvojité "er" nepoužívají, nabídl se tak logicky
namísto správnějšího Mrrákov o něco kratší
název Mrákov.
O tom, jak přišel Mrdákov ke svému, z dneš‑
ního pohledu problematickému, jménu kolují
mezi Chody četné ústní legendy. Jedna písemná
a tudíž nejvěrohodnější stojí za připomenutí.
Kronikář ze zbraslavského kláštera Ota Duryn‑
ský v latinsky psané kronice Chronicon Aulae
regiae se okrajově zmiňuje o cestě českého krá‑
le Václava II. po západních Čechách, na které
hodlal zakládat královská města a kláštery,
podobně jako to činil před ním jeho otec Pře‑
mysl Otakar II. V létě roku 1299 se jeho druži‑
na ocitla na Chodsku právě v době, kdy Chodo‑
vé slavili letní slunovrat. Částečně christianizo‑
vaní Chodové totiž dodržovali ještě některé
dřívější pohanské tradice. Když člen králova
doprovodu opat Konrád z Erfurtu spatřil chod‑
ský taneční rituál, praktikovaný všemi dospělý‑
mi vesnickými muži a ženami, a který končil
totálním vyčerpáním tanečníků, prohlásil pod
vlivem přehnané zbožnosti: "Mrdají se jak ďáb‑
lem posedlí".
Král prý pobaven vtipnou glosou svého zpo‑
vědníka kázal nazvat ves, ve které k události
došlo, Mrdákov.
Vladimír Strnad, 2022

Na Kdyňsko se vrátilo jaro

V Mrákově v neděli 15. května, po dvou letech, slavnostně přivítali 24 no‑
vých občánků, a sice 18 dívek a 6 chlapců. Slavnost se konala v sále KD ve
Starém Klíčově ve dvou skupinách. Na památku děti dostaly knihu pohá‑
dek a andělíčka, maminky kytičku. O kulturní program se postaraly děti ze
ZŠ Mrákov pod vedením p. učitelky K. Majerové.
H. Duffková

V pátek 29. dubna přivítal starosta obce s kronikářkou pět nových parezáč‑
ků do řad občanů Brnířova. Dvěma holčičkám a třem chlapcům popřáli
mnoho štěstí, zdraví a životních úspěchů. Následovalo focení v kolébce a
zápis do obecní kroniky. Maminky si odnesly kytičku, dětičky na památku
krásnou knížku a plyšového medvěda, kterého některé z nich budou ještě
muset dorůst.
Ing. Věra Jandová, Obecní úřad Brnířov

Dva mladí hudebníci z Domažlicka převzali hudební ocenění a jsou laureá‑
ty ceny Plzeňský Orfeus. Michal Švec a Hana Matějková (Loučim) mají hu‑
dební začátky spojeny se ZUŠ Kdyně.
Více www.kdynsko.cz

Oslava sv. Floriána se uskutečnila v Mrákově v neděli 8. května. V kostele sv.
Vavřince v Mrákově proběhla mše a pak následoval průvod obcí.
Obec Mrákov

Byl nejvyšší čas zase vyrazit někam do přírody a za poznáním. Květnový
výlet Černíkovských „Jarních 10 km aneb Co je za humny“ se vydařil, jak
příznivým počasím, tak zajímavými místy, které jsme cestou navštívili.
Vycházka začínala v Muzeu drezín v Čachrově.
Jana Sedláčková

V neděli 29. května se 24 občanů z Libkova, Loučimi a Pocinovic vydalo
na výlet na Ostrý kratší cestou z německé strany. Počasí se vydařilo a vr‑
chol Ostrý nabídl krásný výhled. Při cestě zpět jsme se zastavili na vrcho‑
lu Malý Ostrý. Už plánujeme, kam se vydáme příště.
Barbora Černá, starostka obce Libkov

