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Kdyňsko se vrátilo do života

V sobotu 7. srpna se uskutečnil v Chodské Lhotě třetí ročník nevšední ak‑
ce S kořalkou za pohádkou. Start byl u Moštárny mezi 18. a 19. hodinou.
Akce byla určena pouze plnoletým od 18 do 100 let. Účastníci na 10 sta‑
novištích s pohádkovými postavičkami plnili tematické úkoly. Při jejich
nesplnění byli "potrestáni" panákem dobrého pití. Na konci pohádkové
cesty čekalo posezení s pivem a opékáním buřtíků.
M. Jäger

S revitalizací sídliště v Koutě na Šumavě započala firma COLAS CZ a.s.
Horšovský Týn v srpnu letošního roku. Práce by měly být dokončeny
koncem tohoto roku. Úpravou vznikne více než šedesát parkovacích
míst, včetně míst pro držitele průkazů ZTP. Cena stavby je vyčíslena na
7 milionů korun. Součástí stavby jsou chodníky, úprava prostor před
garážemi, nové komunikace, osvětlení a vše bude doplněno výsadbou
nových stromů a ostatní zeleně.
OÚ Kout na Šumavě

V sokolovně v Dlažově společně přivítali 3. září nové občánky obcí Dlažov a
Běhařov. Jelikož se vítání občánků za trvání pandemie nemohlo v loňském
roce uskutečnit, sešlo se z obou obcí celkem 20 dětí do dvou let. Ty pak,
spolu s rodiči, sourozenci, dědečky a babičkami vytvořily při této malé slav‑
nosti příjemnou atmosféru.
Bc. Jiří Šulc

Úctu těm, kteří neprošli, prokázala položením květin starostka obce Po‑
cinovice Marie Homolková. Ta je v posledních letech pravidelným účas‑
tníkem setkání u všerubského památníku, jenž připomíná osudy těch,
kteří byli zastřeleni, zraněni nebo perzekuováni v době totalitního komu‑
nistického režimu.
Více str. 3
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Vítání pěti malých „parezáčků“
Pět malých „parezáčků“ přivítali mezi své občany začátkem srpna na sále obe‑
cního úřadu v Brnířově. Tentokrát tu měli převahu kluci. Jedné holčičce a čty‑
řem chlapcům popřál starosta obce do života všechno nejlepší. Pár milých
slov řekla také paní
kronikářka, která
pak vyzvala rodiče
k zápisu do obecní
kroniky. Následova‑
lo nezbytné uložení
dětí do kolébky a
fotografování. Na
památku si děti do‑
mů odnesly knížku
s věnováním a ply‑
šového psa. Mamin‑
kám patřila malá
kytička.
Věra Jandová,
obecní úřad Brnířov
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Pozdrav Markétce
do Černíkova,
která vběhla v Kolovči pod auto
Milá Markétko, všichni Tvoji kamarádi
na Tebe moc myslí a těší se, až zase přijdeš
mezi ně. A z toho, co se Ti stalo, se všichni
poučíme. Pokaždé, než vběhneme do silni‑
ce, tak se rozhlédneme na obě strany. Ale
to Ty už dobře také víš. Všechno bude v po‑
řádku a za chvíli už zase pošupajdíš do
1. třídy kolovečské školy s taškou na zá‑
dech pro samé jedničky.

Kdyně má svého mistra světa
Letní prázdniny probíhaly ve znamení tréninků,
závodů a soustředění. To se však Davidovi a Lu‐
cii Nejdlovým vyplatilo. Během nich získali tyto
ocenění a tituly:
31. 7. – 4. závod a finále Světového poháru
České Budějovice
l David – 1. místo
l Lucie – 2. místo
l po sečtení bodů ze všech Světových pohárů
se David stal vítězem Světového poháru, Lucie
obsadila místo 4.
Každý sportovec se touží dostat až na vrchol.
V rybolovné technice je zatím tím vrcholem
Mistrovství světa. Všichni ertéčkáři však dou‐
fají, že bude v nejbližší době zapsána do olym‐
pijských her. David měl opět tu čest repre‑
zentovat ČR 12.–15. 8. na Mistrovství světa
juniorů v polské Poznani. Tam vybojoval
v jednotlivých disciplínách 2x zlato, 3x stříbro
a 1x bronz.

Získané tituly v tomto závodě:
Mistr světa v disciplíně D3
Vicemistr světa v disciplíně D2, D4
Druhý vicemistr světa v disciplíně D1
V pětiboji se stal vicemistrem světa.
Český tým hochů, kde byl David členem, do‑
sáhl největšího úspěchu, a stali se mistry
světa v RT v kategorii juniorů.
Další výzvou bylo poměření sil se staršími
a dospělými závodníky, a proto se Nejdlovi
zúčastnili dalšího závodu, ve kterém uspěli na
výbornou.
27.–29. 8. – Mistrovství ČR kadetů (18–24
let) a seniorů (25 +)
David i Lucie zde závodili za kategorii kadetů ve
více disciplínách.
l David – jednotlivé disciplíny – 2x zlato,
1x stříbro – mistr ČR – D3, D6; vicemistr ČR –
D2, vicemistr ČR
l Lucie – 1 x zlato – mistryně ČR – D2

l Tým ženy – 3. místo
Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů a
splněných snů.
Radka Nejdlová

Lucie, mistryně ČR v kategorii kadetek,
Frýdek‑Místek.

David, mistr světa, Poznaň.
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Všerubské kameny leží 25 let
Bývalí političtí vězni a další hosté si 25. mínky našich životů navrací do srdcí mno‑ činů postupně ubývá. Na rozdíl od doby
vzniku památníku dochází k jakési politic‑
září připomněli, že uplynulo čtvrtstoletí hých občanů.
U památníku pak přítomné přivítal Josef ké i společenské toleranci přímé spoluprá‑
od odhalení památníku umístěného v mís‑
tech, kudy vedla cesta ke hranicím za čer‑ Touš, syn bývalého politického vězně, kte‑ ce s těmi, kteří jsou zodpovědni za ne‑
rý se s bývalým přednostou Okresního omluvitelné zločiny z padesátých let. Poli‑
pací stanicí ve směru na Všeruby.
Připomíná osudy těch, kteří byli zastře‑ úřadu v Domažlicích zasloužil o vznik to‑ tický vězeň a bývalý porevoluční poslanec
Federálního shromáž‑
leni, zraněni nebo per‑
dění Jaroslav Cuhra po‑
zekuováni v době totalit‑
dtrhl důležitost morální
ního komunistického re‑
satisfakce spočívající
žimu. Památník je dílem
v odsouzení těchto zlo‑
domažlického sochaře
činů, k čemuž bohužel
Jiřího Šlégla, který byl
ve většině případů vů‑
také synem bývalého po‑
bec nedošlo.
litického vězně. Samo‑
Velmi sympaticky na
tnému setkání u památ‑
setkání vystoupil Pavel
níku vždy předchází
Faschingbauer, syn bý‑
vzpomínková mše svatá
valého
přednosty
v kostele sv. Michaela
okresního úřadu, který
Archanděla ve Všeru‑
zdůraznil, že i v souvis‑
bech. V posledních le‑
losti s covidem jsme si
tech ji slouží Mons. Mi‑
uvědomili, jak je jedno‑
roslav Kratochvíl. Od ro‑
duché svobodu ztratit,
ku 1996 se mezi celeb‑
ztratit možnost setká‑
ranty vystřídali ale např.
vat se s příbuznými do‑
arcibiskup Karel Otče‑
ma i za hranicemi. Tato
nášek, bývalý generální
zkušenost nám opět při‑
vikář českobudějovické
pomněla, že o svobodu
diecéze Msgre. Václav
musíme stále usilovat.
Dvořák nebo biskup
Zleva Josef Touš, Ing. Vladislav Vilímec, P. Mgr. Karel Adamec a Ing. Pavel Faschingbauer.
Úctu těm, kteří nepro‑
František Radkovský.
Foto Vlastimil Hálek
šli, prokázala položením
Pravidelným účastní‑
kem tohoto setkání je František Wiendl, hoto památníku. Na něho také zavzpomí‑ květin starostka obce Pocinovice Marie
čestný občan města Klatovy a nositel řádu nal ve svém vystoupení senátor Ing. Vla‑ Homolková, která je v posledních letech
Tomáše Garrigue Masaryka, který byl na dislav Vilímec, který byl přítomen již sa‑ pravidelným účastníkem setkání. Na mši
začátku padesátých let za převaděčství od‑ motnému odhalení památníku před dvace‑ i setkání byla přítomna Jaroslava Balouno‑
souzen v monstrprocesu vedeném s Aloi‑ ti pěti lety. Uvedl, že osudy politických věz‑ vá, starostka hasičského sboru v Koutě na
sem Suttým na 18 let. Mons. Kratochvíl ve ňů za komunistického režimu je třeba Šumavě, i nově jmenovaný farář kdyňské a
svém kázání poukázal na plíživý návrat to‑ každoročně připomínat zvláště v situaci, mrákovské farnosti P. Mgr. Karel Adamec.
Ing. Vladislav Vilímec,
talitních praktik, jakési totality lhostej‑ kdy nás již dělí delší doba od padesátých
senátor Parlamentu ČR
nosti, která se i přes nesporně lepší pod‑ let a přímých svědků komunistických zlo‑

Ve Staněticích se buduje vodovod
V druhé polovině roku započaly práce na výstavbě vodovodu ve
Staněticích. Zastupitelstvo obce Zahořany již tuto investiční akci
plánovalo dlouhodobě, až nyní se ji však povedlo posunout do fáze
realizace. V minulém roce se uskutečnilo výběrové ří‑
zení, ve kterém byl vybrán zhotovitel s nejlevnější na‑
bídkou ve výši necelý 9,5 milionu korun.
Obec Zahořany se v letošním roce pokouší o získání
dotací na vybudování vodovodu, o které zažádala na
Státní fond životního prostředí, Ministerstvo zeměděl‑
ství a kraj.
Stav hladin soukromých studní ve Staněticích byl
v posledních letech velmi špatný nehledě na jejich
kvalitu, proto se zastupitelstvo obce rozhodlo, že vo‑
dovod bude realizován i v případě, že dotace nebudou
získány.
V druhé polovině července se konala v místním více‑
účelovém zařízení ve Staněticích schůze pro občany
Stanětic, na které starosta obce společně se zhotovite‑
lem a provozovatelem vodovodu a kanalizací vysvětlili
a nastínili postup stavby včetně různých omezení, kte‑
rá během ní nastanou. Taktéž byl vysvětlen postup bu‑
doucího napojení jednotlivých nemovitostí na vodo‑
vodní řad.

Záměrem obce je, aby vodovod byl vybudován do konce roku
a následně započne napojování jednotlivých nemovitostí.
Ing. Pavel Vondrovic, starosta obce Zahořany
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Opravená chalupa u Bílků v Mrákově
V roce 2016 obec Mrákov tento domek koupila a postupně
ho opravuje.
Již se nám podařilo opravit střechu, celý domek odizolovat a
v letošním roce přišla na řadu kompletní výměna elektroin‑
stalace, odpady, vnitřní a venkovní omítky a rekonstrukce
oken a venkovních dveří. Všechny tyto opravy prováděla fir‑
ma Jan Holoubek z Klenčí pod Čerchovem. Celková cena le‑
tošních oprav je 497 tis. Kč a obec na tuto akci získala dotaci
z Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venko‑
va. Poskytnutá dotace je ve výši 275 tis. Kč. Tento domek vy‑
užívá Sdružení přátel dolního Chodska a pořádá tam i velmi
zajímavé besedy. Po předchozí domluvě je možné tento do‑
mek navštívit a dozvědět se i spoustu zajímavostí o Mrákově
a životě sester Bílkových.
H. Duffková, obec Mrákov

Opravený domek v Mrákově čp. 3 – chalupa u Bílků.

Oslava konce prázdnin v Libkově
V neděli 29. srpna se v Libkově konalo sportovně zábavní odpoledne pro
děti jako oslava konce prázdnin a návratu do školních lavic, kterou společně
připravili členové SDH Libkov a Spolku pro čistý a zdravý Libkov za podpory
Místní knihovny Libkov. Nepříznivá předpověď počasí se naštěstí změnila, a
tak se u hřiště sešlo více než 30 dětí s doprovodem. Jako v předchozích letech
nejdříve děti obdržely kartičku pro sbírání zábavných razítek u jednotlivých
stanovišť. Pro větší děti byly připraveny zábavné a dovednostní disciplíny,
pro nejmenší zase krátká překážková dráha, ve které nejprve zdolaly malou
skluzavku, poté prolézací tunel a nakonec bazén s míčky. V průběhu odpoled‑
ne se pak malí i velcí zájemci mohli svézt na koni. K dispozici byl zapůjčený
skákací hrad, ve kterém se děti náležitě vyřádily. Vrcholem pak byla ukázka
výcviku psů, kterou přítomným předvedli členové kynologického klubu ZKO
Koloveč. Výcvik psů je zaměřen na sportovní kynologii. Děti si mohly vyzkou‑
šet cviky s vycvičenými psy. Poutavou ukázku několikrát ocenili nadšení divá‑
ci potleskem. Na závěr všechny děti obdržely diplom a malou sladkou i věc‑
nou odměnu. Poděkování patří všem, kteří neváhali a nezištně věnovali svůj
čas na přípravu i průběh podařené akce.
Milada Černá, knihovnice

Poutníci u kapličky nad Branišovem
Poutní mše svatá u kaple blahoslaveného Karla Habsburského
nad Branišovem se konala v sobotu 24. července. Letos to bylo
přesně na den 11. výročí jejího slavnostního vysvěcení. Mši sloužil
P. Przemyslaw Ciupak z Mrákova v tradičním římském ritu (tzv.
tridenstská mše). Ta je sloužena výhradně v latinském jazyce.
Jedná se o znamení jednoty církve.
Kaple nad Branišovem byla postavena v letech 2008–2010, vy‑
svěcena byla 24. 7. 2010 a od té doby se zde každoročně v tuto do‑
bu koná mše svatá. Kaple je určena k příležitostnému slavení mše
svaté v tradičním římském ritu a k šíření úcty k poslednímu čes‑
kému králi. Karel Habsburský byl rakouský císař, uherský a český
král, který nastoupil na trůn uprostřed 1. světové války a vedle
svatého Václava byl jako jediný český vládce povýšený ke cti oltá‑
ře. Byl prohlášen za blahoslaveného 3. října 2004 papežem, dnes
již svatým, Janem Pavlem II.
Mše svatá byla zakončena rakousko‑uherskou hymnou "Zachovej
nám Hospodine".
Po mši svaté ochutnali všichni pouťové koláče. Kaple stojí na

krásném místě v přírodě u lesa s nádherným výhledem na kopce
Šumavy, a proto až pojedete okolo, neváhejte, zastavte se a zajdě‑
te se ke kapličce podívat.
Martina Matějková
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V Loučimi slavili i sportovali
Letošní tradiční „Putování za loučimským
džbánkem“ obohatila v sobotu 11. a v neděli
12. září pořádající Tělocvičná jednota Sokol
o připomínku a malou oslavu stého výročí své‐
ho založení.
Vzhledem k nejistému počasí připravili pou‐
ze 2 trasy, šestikilometrovou pěší absolvovalo
18 účastníků, dalších 36 pak vyrazilo na 27 km
dlouhou trasu na kolech, mezi nimiž byl i Mar‐
tin Daiminger z bavorských Nových Kostelů
a Tony Adam z Ritsteigu.

Od druhé poloviny šedesátých let především
pod vedením Antonína France jednota vzkvéta‐
la, rozšířilo se hřiště, byla vybudována škvárová
atletická dráha a sprinterská rovinka, odhodo‐
vé kruhy na vrh koulí a hod diskem, sektor pro
skok daleký a vysoký, začaly se pořádat pravi‐
delné sportovní dny s atletickými závody, tur‐
naje v kopané, nohejbalové a volejbalové zápa‐
sy a turnaje, byly obnoveny masopustní průvo‐
dy, organizovány lyžařské závody na svahu nad
hřištěm, promítána filmová představení, turna‐

Hlavní realizační tým oslav zleva: Jiří Vaněk, jednatel Jiří Grösl, Lenka Švábová, místostarosta Sokola
Tomáš Franc, starostka obce Jana Dirriglová, místostarosta obce Richard Honka, Aneta Švábová,
starosta Sokola Josef Šváb, hospodář Karel Kacerovský.
Program začal úderem čtvrté hodiny, kdy
z libkovského couvání traktorů známá skupina
Relax zahrála úvodní skladbu a jednatel Jiří
Grösl seznámil přítomné, jichž v jednu chvíli by‐
lo 140, s historií jednoty, která po celou dobu
své existence měla jen málokdy na růžích ustlá‐
no. První přerušení přišlo v době německé oku‐
pace v roce 1941 a než se stačila její činnost
rozletět jako dravec, po němž je pojmenována,
přišlo další zrušení, tentokrát zásahem komu‐
nistického režimu v roce 1953. V Loučimi se
rozpadla dokonce už o rok dříve. Pro úplnost je
nutno dodat, že ostatní jednoty byly převedeny
pod Československý svaz tělesné výchovy a
protože během dalších sedmi let dospěla nová
generace mladých, byla v roce 1960 svolána
ustavující schůze TJ Sokol, když tento název byl
povolen používat pouze menším venkovským
jednotám.

je ve stolním tenisu v tělocvičně školní budovy,
zájezdy na hokejová utkání národního týmu do
Prahy, sokolové se podíleli na vysazení lípy re‐
publiky 28. října 1968 při oslavě 50 let založení
Československa, byly pořádány taneční pouťo‐

vé zábavy... takže v roce 1990 bylo už v demo‐
kratické zemi na co navazovat.
Ani v současné době, kdy mají lidé spoustu
možností a aktivit, v Loučimi sokolové nezahá‐
lejí. Při dobrých sněhových podmínkách lyžují
na svahu u třešňovky, koncem zimy pořádají
zmíněné masopustní průvody, o velikonoční
pouti zábavy, pro děti v den jejich svátku různé
hry, o podzimní pouti v úvodu zmíněnou turis‐
tickou akci a následující den už hodně let atle‐
tické odpoledne pro nejmenší. Přes zimu chodí
ženy a děti cvičit do tělocvičny v přízemí obe‐
cního úřadu a zapomenout nesmíme ani na at‐
raktivní strašidelnou stezku počátkem listopa‐
du. Členové Sokola se, jak už to v menších ob‐
cích bývá, zúčastňují ať už jako diváci anebo ja‐
ko spolupořadatelé dalších akcí, které zpestřují
život všem obyvatelům.
Po skončení projevu přišlo na travnatou plo‐
chu hřiště 16 sokolek z místní i okolních jednot
a předvedly svoji sletovou skladbu na melodii
písně M. Tučného „Když si báječnou ženskou…“
A přestože většina diváků ji viděla už několikrát,
znovu měla velký úspěch, stejně tak jako Jum‐
perčata z Jump Aero Kdyně a Holýšov se svým
cvičením na trampolínách. Zábava se protáhla
až do nočních hodin, protože obětaví pořadatelé
zajistili posezení ve společenském stanu. Zajisti‐
li i občerstvení, na přípravách víkendu strávilo
aktivní jádro jednoty skoro týden. Přítomní si
mohli prohlédnout činnost jednoty na 14 pane‐
lech výstavy fotografií i dobových dokumentů,
která byla k vidění i v neděli odpoledne, kdy 32
dětí ve věku 2 až 13 let soutěžilo v běhu, hodu
kriketovým míčkem a skoku do dálky.
Po covidovém loňském roce tak měli všichni
možnost sejít se, popovídat si, pobavit se, a to je
dobře. To předpovídané nejisté počasí se neko‐
nalo, po oba dny svítilo sluníčko a bylo teplo.
Text a foto Zdeněk Huspek
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Soutěž vyhrála stavba Kulturní
centrum – Pivovar Domažlice v
kategorii rekonstrukce budov a
postupuje do celostátního kola.
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Kolovečský trojboj ovládl Hradec
Příznivci netradičních disciplín se 7.
srpna ve 14:00 hodin sešli v areálu u ryb‑
níka Holce nedaleko Kolovče. Na progra‑
mu byl už 9. ročník této oblíbené akce, při
němž se sešlo celkem 10 pětičlenných tý‑
mů. Pořadí disciplín zůstalo nezměněno:
přetahování lanem – pití piva na čas – hod
sudem.
Vítězem se stal tým HASIČI HRADEC,
který vyhrál všechny disciplíny. Druhé
místo obsadili nestárnoucí ECHT KOLO‑
FANT, třetí příčku získali MEZULÁNI MEZ‑
HOLEZY, 4. místo HASIČI HRADIŠTĚ, 5.
místo NORCI, 6. místo HASIČI LŠTĚNÍ, 7. místo MYSLIVNA HRA‑
DEC, 8. místo SK IRON BULLS, 9. místo HOSPŮDKA OSVRAČÍN, 10.
místo TŘI SESTRY.
V kategorii pití piva na čas vyhrál Pavel Vinklárek z Hospůdky

Osvračín časem 4:32 s. Nejdelší hod sudem se podařil Michalu Ho‑
rákovi z týmu Myslivna Hradec 11,66 m (nový rekord turnaje).
V kategorii pití piva ženy zvítězila Simona Lobnerová časem 7:56s.
Jubilejní 10. ročník je naplánován na 6. 8. 2022.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

U Dobré Vody
Poutníci u Dobré Vody u Pocinovic oslavili pouť k Svátku Panny Marie Bo‐
lestné. Poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic se nachází v domažlickém vi‐
kariátu, ale je už jen kousek od vikariátu klatovského, proto je toto místo vy‐
hledáváno poutníky z Domažlicka i Klatovska. Hlavní kaple na Dobré Vodě
u Pocinovic je zasvěcena Panně Marii Bolestné. V liturgickém kalendáři slaví
církev tento svátek 15. září. Letos připadla pouť na následující neděli 19. zá‐
ří. Poutníci se zde sešli v hojném počtu v tomto nedělním dopoledni, aby zde
slavili poutní mši sva‐
tou. Pouť začala mod‐
litbou Růžence, při
které zpívali poutníci
z kancionálu lurdskou
mariánskou
píseň
"Slyš jaký to nad ře‐
kou jásot a ples".
Hlavním celebrantem
slavnostní bohoslužby
byl P. Karel Adamec,
který je od září usta‐
noven novým admi‐
nistrátorem farnosti
Mrákov a Kdyně.
Spolu s ním u oltáře
sloužil mši svatou
Msgre. Miroslav Kratochvíl z Loučimi. Mši svatou slavili jako obvykle venku
u kamenného oltáře. Poutníci zpívali písně "K nebesům dnes zaleť písní"
a "Pojď k Spasiteli".
Dobrá Voda je vyhledávané poutní místo, kterému vévodí kaple zasvěcená
Panně Marii Bolestné. V její blízkosti stojí menší kaple se stálým pramínkem
vody, o němž se tvrdí, že má zázračné účinky. Kaplička se stálým pramínkem
vody byla v roce 2018 zrenovována. Kaple má novou střechu a omítky, nová
je také věžička na střeše. Toto místo je po celý rok hojně navštěvované pou‐
tníky a turisty a také je vyhledávaným místem pro uzavírání sňatků.
Na cestě k Pocinovicím stálo několik stánků s občerstvením, sladkostmi
a dárkovými předměty. Spolu s Dobrou Vodou slaví pouť i obec Libkov. Poci‐
novice ji mají kromě Anenské pouti jako svoji druhou pouť. Mše svaté na
tomto místě se konají vždy v mariánském měsíci v květnu, další první neděli
v červenci a také v srpnu, v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie. Mod‐
litba, Boží slovo, zpěv poutníků a setkání s přáteli, to byla zase další krásná
Dobrovodská pouť.
Martina Matějková

Zapojte se do přípravy
Programu rozvoje města
Kdyně
Strategické řízení je jedním ze základních kamenů fungo‐
vání všech společností – ziskových, neziskových i těch veřej‐
noprávních. Proto i obce a města, jakožto veřejnoprávní
korporace, přistupují ke zpracování vlastních strategických
dokumentů, které reflektují aktuální stav infrastruktury,
občanské vybavenosti i služeb. Jednotlivé oblasti jsou hod‐
noceny mj. na základě faktických dat a skutečností – např.
stáří a míra opotřebení sítí a technické infrastruktury, geo‐
grafická poloha, zaměstnanost, apod. Dalším způsobem
hodnocení momentálního stavu rozvoje obce či města je ta‐
ké zjišťování potřeb a názorů samotných občanů – např.
spokojenost s veřejnými službami, infrastrukturou a aktuál‐
ními podmínkami v dalších odvětvích. Všechny tyto skuteč‐
nosti máme jakožto občané možnost vyhodnotit na základě
vlastních zkušeností a individuálních potřeb, které se však
mohou značně lišit – mladé rodiny budou mít diametrálně
odlišné potřeby a požadavky nežli senioři či studenti. Sou‐
částí strategického plánování je tedy rovněž snaha o aktivní
zapojení občanů a zjišťování jejich potřeb a názorů na aktu‐
ální stupeň rozvoje města. Protože je pohled každého z nás
ovlivněn mnoha faktory, a do jisté míry je tedy i značně sub‐
jektivní, pro strategické plánování je názor každého občana
právě proto více než důležitý. Zapojením se do procesu stra‐
tegického plánování máte možnost zcela anonymně vyjád‐
řit svůj názor, sdělit své potřeby i požadavky a ovlivnit tak
priority budoucího směřování města tak, aby se Vám ve
Kdyni žilo ještě lépe. Proto bych Vás chtěla požádat o spolu‐
práci a o Váš názor, který můžete vyjádřit prostřednictvím
dotazníkového šetření, které je součástí přípravy „Progra‐
mu rozvoje města Kdyně“. Dotazník je možné vyplnit online
či v klasické papírové podobě. Online formulář dotazníku
naleznete na webových či facebookových stránkách města
Kdyně. V papírové podobě je dotazník k dispozici na poda‐
telně MěÚ Kdyně a dalších distribučních místech. Děkuji za
Váš čas a především za Váš zájem stát se součástí strategic‐
kého plánování rozvoje města, ve kterém žijete.
Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně
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Víte, že...
n V sobotu 21. srpna v sokolovně
v Chodské Lhotě se uskutečnilo divadel‑
ní představení Divadelního spolku MÁJ
ze Kdyně? Komedii Sexem ke štěstí zhléd‐
lo asi 30 diváků. Všem se představení líbi‐
lo, pochvaluje si M. Jäger
n Ve Všerubech a v Hyršově budou mít
nová dětská hřiště? Na obě akce získal
městys Všeruby finanční podporu z dotač‐
ních titulů. Ve Všerubech je hřiště podpo‐
řeno částkou více než 1,5 mil. Kč z dotační‐
ho programu Podpora rozvoje regionů
2019+ vyhlášeného Ministerstvem pro
místní rozvoj a v Hyršově je dětské hřiště
podpořeno částkou 290 tis. Kč z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2021.

Letošní léto, přípravy na tábor a samotný tá‐
bor byl pro nás, skauty z Prapořišť, náročnější
než kdy jindy. Jakoby si příroda řekla: „Tak teď
se ukažte skautíci, jak jste odolní.“
A cože nás to vlastně potkalo? Na jaře nám
lesní těžba hodně poničila naše tábořiště, bylo
nutné rozřezat a odklidit velké hromady větví
a srovnat povrch. Všichni, kdo mohli, pomohli.
Kamarádi, rodiče dětí, vedoucí i samotné děti,
sešlo se nás tam více než padesát a společný‐
mi silami jsme dokázali tábořiště uklidit. Bo‐
hužel v polovině tábora vlivem špatného poča‐
sí nám do tábora spadnul velký vzrostlý dub,
který zcela zničil několik stanů. Museli jsme
přerušit tábor a opět nasadit pracovní rukavi‐
ce. Dva dny jsme uklízeli, jen abychom mohli
naše děti přivítat zpět. A povedlo se. Je jasné,
že bez pomoci bychom stěží dali vše do pořád‐

ku, a proto je pro nás velmi důležité poděkovat
všem, kdo přiložil ruku k dílu. I podruhé nám
opět pomohli rodiče dětí a kamarádi, kterým
moc děkujeme.
Nicméně je třeba poděkovat i těm, kteří při‐
jet nemohli, ale pomoc poslali právě ve chvíli,
kdy bylo nejvíc potřeba. Našemu kamarádovi
Víťovi Kutnarovi, který nám na své náklady
poslal nákladní auto štěrku pro zpevnění pří‐
jezdové cesty k táboru. Velká pomoc v nouzi
nejvyšší, Víťo děkujeme! Druhý velký dík patří
paní Wágnerové z firmy Wágner Metall Con‐
cept z Domažlic, která nám značnou částkou
přispěla na koupi nových stanů, které strom
zcela zničil. Každé pomoci, ať už osobní,
finanční nebo materiální, si nesmírně vážíme
a z celého srdce za ni DĚKUJEME.
Se stiskem levice Skauti z Prapořišť

n 13. září 2021 byla zahájena rekon‑
strukce úseku silnice 1/22 Kdyně – Br‑
nířov? Stavbu provádí firma COLAS CZ a. s.
Práce probíhají po úsecích s tím, že délka
úseku bude cca 340 m a provoz řízen pově‐
řenými pracovníky, mimo pracovní dobu
semafory. Práce proběhnou v termínu od
13. září do 31. května 2022. Zhotovitel pro‐
sí občany obce Brnířov o trpělivost a po‐
chopení. Veškeré informace nebo upřesně‐
ní se bude obec snažit včas zveřejňovat na
webu a na sociálních sítích obce Brnířov.
n Na Krajském úřadě Plzeňského kra‑
je byl pokřtěn druhý díl publikace Za‑
niklé venkovské školy Plzeňského kra‑
je? Publikace zahrnuje 93 školních budov
ze všech okresů Plzeňského kraje a bude
distribuována starostům, knihovnám a od‐
borné veřejnosti.
n Turistickou oblast Český les, jejíž
součástí je i území Kdyňska, zastřešuje
Destinační společnost Český les, z. s.? Ta
v současné době vytváří fotobanku turis‐
tických cílů a videospotů. Budou umístěny
na webových stránkách www.ceskyles.eu.
n Domažlické Gymnázium Jindřicha
Šimona Baara slavilo v sobotu 2. října
150 let od svého založení? Součástí pro‐
gramu byl odpolední průvod centrem měs‐
ta, do kterého se zapojily stovky abiturien‐
tů, učitelů i současných studentů. Škoda, že
průvod šel bez hudby a nebyla větší propa‐
gace, posteskla si jedna seniorská absol‐
ventka. V průběhu týdenních oslav bylo
možné zakoupit si almanach.
n Zbaběle se zachoval motorkář, který
ve Kdyni v Masarykově ulici před do‑
mem č. p. 212 srazil z kola jednasedm‑
desátiletého cyklistu, neposkytl mu po‑
moc a ujel směrem na Domažlice? K ne‐
hodě došlo dne 18. srpna v době od 15:45
hodin do 16:00 hodin a dopravní policisté
získali záznam z kamerového systému, kde
je výše uvedený motocyklista zachycen.
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Po roce malá pouť nad Smržovicemi
Opět po roce, v neděli 5. září, se sešla skupina asi padesáti věřících na stráni
pod Zadním kopcem nad Smržovicemi u kaple svatého Václava. Konala se zde
bohoslužba k výročí posvěcení této kaple. Mši svatou celebroval Msgre. Miros‑
lav Kratochvíl. Stavitelem této kapličky je rodina Mrázova ze Smržovic čp. 27.
Kaple byla vysvěcena 1. září 2013. A proč byla tato kaple zbudována, si může
každý kolemjdoucí přečíst na pamětním štítku nad zdobenými vchodovými
dveřmi, kde stojí nápis: "Postaveno L.P. 2013 jako poděkování, že nám bylo
dáno žít a pracovat v tomto krásném kraji." A opravdu výhled od kaple je nád‑
herný na všechny světové strany, především na rozlehlé kopce Šumavy. Mši
provázeli věřící zpěvem písně "Pojď k Spasiteli" a na závěr zazpívali všichni
píseň "Čechy krásné, Čechy mé". Kaple je zasvěcena patronu České země – sva‑
tému Václavovi. Bohoslužby se zúčastnili převážně poutníci z kdyňské a lou‑
čimské farnosti. Počasí v tento den bylo slunečné. Po mši svaté si mohli všichni
pochutnat na vynikajících chodských koláčích. Bylo to takové rodinné setkání
a tak pan farář všechny pozval na další pouť, která se zde uskuteční opět za
rok, tedy první zářijovou neděli v příštím roce.
Martina Matějková

Kolovečská pouť se vydařila
Sobotní pouťové odpoledne bylo vyplněno slav‐
nostním koncertem v kostele Zvěstování Panny
Marie. Svým vystoupením nazvaným „Zpívejte li‐
dičky, ty naše písničky“ tu asi 80 přítomných divá‐
ků zaujali tenoristé Milan Sulej a Rostislav
Chroust. Na programu byly lidové písně z Čech
i Moravy (Když jsem šel, U panského dvora, Lásko
bože lásko, Loučení loučení), písně duchovní (Ave
Maria, Blíž k Tobě Bože můj), árie z opery i opere‐
ty (Judita, Nabucco) a dokonce i písně populární
(Hej páni konšelé).
Pouťový program byl ovšem daleko bohatší. Už
páteční podvečer mohli diváci v přírodním areálu
staré cihelny zhlédnout představení muzikálu di‐
vadelního spolku Kolofantí „Peklo v nebi“.
V sobotu i neděli probíhala na Staré radnici vý‐
stava drobného zvířectva s bohatou tombolou. Po
oba dny byla v kostele k vidění výstava šperků vy‐
tvořených z minerálů a polodrahokamů oživená
setkáním s tvůrci.
Tradiční pouťová zábava probíhala s hudebními
kapelami Pepper Rock Pop a Ukradený vjecy. Ne‐
dílnou součástí jsou i sportovní utkání – tenis, fot‐
bal a pouťové atrakce v parku u školy. Během 20. –
22. srpna ovládlo Koloveč příjemné počasí i dobrá
nálada.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

Novoveské letní kino
Proč se trmácet do kina do města, nebo se na film dívat doma v obýváku, když
se můžeme sejít s kamarády na návsi a užít si krásný večer? To je přece o mnoho
lepší. Děvčata z kulturní komise nachystala pro občany Nové Vsi dva příjemné
večery. Na grilu se peklo maso a zelenina, něco na zapití se tu také našlo, a jak‑
mile se setmělo, pro milovníky letních kin se pustil film. Na konci srpna se pro‑
mítal snímek Po čem muži touží, v polovině září pak Ženy v běhu. Obě akce se
setkaly s velkým ohlasem a účastí. Věříme, že jsme zahájili krásnou tradici let‑
ního kina v Nové Vsi, která bude úspěšně pokračovat, třeba na Vánoce při něja‑
ké krásné pohádce.
Text Lenka Hudcová, foto Šárka Kraftová
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Indiánský den
V sobotu 4. září se uskutečnilo v Kolovči u rybníka Holce ve 14:00 hodin rozlou‑
čení s prázdninami v indiánském duchu. Pořadatelem byl městys Koloveč a místní
spolky a sdružení. Odpoledne bylo vyplněno spoustou soutěží, her a zábavy: air‑
soft, slackline, malování na obličej, modelování z balónků, střelba z luku i ze vzdu‑
chovky, uzlování, hod lasem a sekyrkou, projížďky na loďce, houpačky. Za splnění
stanoviště sbíraly děti razítka do hrací karty, za 10 razítek získaly odměnu.
V 16:00 hodin následovalo vystoupení pow‑wow indiánské tance, které si zá‑
jemci mohli také vyzkoušet. Zajištěno bylo též bohaté občerstvení. Celé akci přá‑
lo i nádherné počasí.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš
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Souboj dětí s rodiči
Prázdniny v Nové Vsi skončily, škola začala a pro děti nastal
čas úkolů a povinností. Abychom jim začátek školního roku tro‑
chu zpříjemnili, připravili jsme pro ně zábavné odpoledne s ná‑
zvem Překonej svého taťku/mamku.
Děti svedly se svými rodiči souboje ve sportovních či vědo‑
mostních úkolech a nutno říci, že jim nedaly nic zadarmo, do‑
konce v mnoha úkolech své rodiče porazily. Děkujeme moc
všem rodičům, kteří se do boje proti svým dětem odhodlali,
protože jste to byli právě vy – rodiče – kteří této akci dodali leg‑
raci. Pro menší byl k pobavení připravený skákací hrad a tram‑
polína. Odměnou za soutěžení si všichni opekli buřtíka na ohni,
dostali malý dárek a rodiče při kytaře poseděli až do noci.
Lenka Hudcová, foto Šárka Kraftová

Aktuální výzvy žádostí o dotace
n MMR ČR – Podprogram Bytové domy bez bariér v programu Podpora byd‐
lení.
n Dispoziční fond Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svo‐
bodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014–2020 – 11. výzva – Projekty typu „slav‑
nost, pouť, festival“.
n OP Životní prostředí – 157. výzva – Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních
ploch a prvků sídelní zeleně.
n MŽP – Národní program Životní prostředí – Výsadba stromů – individuální
projekty.

Turnaj v malé kopané ve Lhotě
V sobotu 7. srpna se na hřišti v Chodské Lhotě konal tradiční turnaj v malé kopané. Minutou ticha všichni uctili památku bývalých členů a vedou‑
cích fotbalového klubu Chodská Lhota pana Václava Koutníka, Miloše Moravce a Jana Petrů. Letos se sešlo jen pět týmů z Písku, Všerub, Sušice a
Chodské Lhoty. Přesto nálada hráčů i diváků byla výborná. Vyhrálo družstvo ze Sušice. Děkuji pořadatelům za krásné sportovní odpoledne. M. Jäger
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Pouť ke cti sv. Ludmily
I v našem regionu se mohli věřící připojit
k oslavám a uctění památky a odkazu sv.
Ludmily, první české ženské světice.
Ve čtvrtek 16. září v podvečer, v den 1 100. vý‑
ročí mučednické smrti sv. Ludmily, se v Chudení‑
ně v kapli sv. Ludmily konala pouť ke cti
této národní světice. Chudenín patří do
farnosti Nýrsko v klatovském vikariátu,
ale je jen několik kilometrů od vikariátu
domažlického. A tak jsme se mohli v naší
Plzeňské diecézi též připojit k letošním
celonárodním oslavám svaté Ludmily.
Slavnostní mši svatou celebroval P. Rys‑
zard Potega, farář z Nýrska. Mše svaté se
zúčastnila asi padesátka věřících. Při této
bohoslužbě mohli poutníci též uctít ostat‑
ky kněžny Ludmily, které jsou uloženy ve
vzácném relikviáři. Ve svém kázání pro‑
mluvil pan farář o odkazu sv. Ludmily a je‑
jího vnuka sv. Václava, ale i o důležitosti
předávání víry a dobra v dnešní době mla‑
dé generaci, a to prostřednictvím našich
babiček a dědečků svým vnukům a vnuč‑
kám, jako to bylo v případě kněžny Ludmi‑
ly a vnuka Václava před 1 100 lety. Mši
svatou provázeli věřící písní "K oltáři Pá‑
ně", která opěvuje patrony, světce a světi‑
ce české země. Po závěrečném požehnání
zazpívali věřící společně píseň Svatý Vác‑
lave, vévodo české země, která je jednou
z nejstarších duchovních písní. Všichni
účastníci bohoslužby obdrželi na památku
obrázek putovní ikony sv. Ludmily a spo‑
lečně se ještě pomodlili modlitbu k sv. Lud‑
mile, Matce věřících české země.

Svatá Ludmila je první česká žena známá jmé‑
nem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka
Přemyslovské dynastie, babička a vychovatelka
sv. Václava a první česká světice.
Zavražděna byla v noci z 15. na 16. září na

V Chudeníně v kapli sv. Ludmily.

hradišti Tetín v roce 921. Vraždu nařídila
její snacha Drahomíra, pravděpodobně z
politických důvodů. I přestože kněžna ve
své osudové chvíli prosila, ať prolijí její
krev, pohanští vrazi Tunna a Gommon čin
vykonali kněžniným závojem.
Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako
matku a patronku českého národa, v roce
2021 si připomínáme 1100 let od jejího za‑
vraždění.
Kaple sv. Ludmily v Chudeníně byla vy‑
svěcena v září v roce 2015 a vystavěla ji ro‑
dina Hoškova z Chudenína na místě půvo‑
dní zbořené kaple cestou na Uhliště. Každý
rok v den svátku svaté Ludmily se zde koná
pouť. Letošní pouť byla výjimečná nejen
svým výročím umučení sv. Ludmily, ale také
počasím, protože jak pan farář na začátku
mše svaté řekl, poprvé od roku 2015 na této
pouti prší, jiné roky vždy svítilo sluníčko.
Na konci poutě čekalo na všechny
vynikající občerstvení. Martina Matějková

V Brnířově ve stínu pergoly
V první polovině léta vybudovala obec Brnířov přístavbu přístřešku u hasičské klubovny na návsi. Na stavbu, jejíž náklady byly
399.736 Kč, přispěl Brnířovu Plzeňský kraj z dotačního titulu PSOV PK 2021 – Projekty obcí částkou 150.000 Kč. První akcí, která se
ve stínu nové pergoly konala, byl v sobotu 7. srpna tradiční Brnířovskej parez. Závodníci v převlecích s dřeváky na nohou v trojboji
překonali rybník a na stupních vítězů si převzali zasloužené ceny. Co jiného potěší parezáka, než vyhrát pravý nefalšovaný parez. Sla‑
vit vítězství mohli závodníci i jejich fanoušci až do pozdních nočních hodin při následující taneční zábavě.
Čas nelítostně běží i v době volna, a tak v pátek 3. září přišla chvíle pro rozloučení s prázdninami. Pro školáčky i mladší děti byl
uspořádán cyklozávod a podvečerní opé‑
kání buřtů. Po setmění vyrazily děti na
strašidelný průvod obcí. Po tom, co si děti
rozdělily nalezený poklad, ukončil akci
a celé prázdniny slavnostní ohňostroj.
Aby žádná generace nezůstala ošizená,
patřila neděle o následujícím víkendu na‑
šim nejstarším. Setkání a posezení s dů‑
chodci zahájil několika slovy starosta ob‑
ce. Seznámil přítomné s novinkami v obci
a s dalšími plány, popřál všem pevné zdra‑
ví a poté předal slovo panu harmonikáři.
Počasí nám přálo, zajištěno bylo i občer‑
stvení, a tak se harmonika a zpěv nesly ob‑
cí až do večerních hodin.
Ing. Věra Jandová, Obecní úřad Brnířov
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V Pocinovicích jsou hasiči 141 let

Poslední srpnová sobota byla v Pocinovicích ve znamení o rok odložených oslav 140. výročí založení místního Sboru dobrovolných hasičů.
Ten vznikl v roce 1880 na popud obecní rady, uznávajíc užitek tohoto sboru. Jedním z důvodů bylo zajištění obsluhy čtyřkolové stříkačky zakou‐
pené v roce 1876. Předsedou byl tehdy zvolen starosta obce pan Jakub Kohout, jednatelem řídící učitel a zakládající Jan Císler, kterého po roce
činnosti vystřídal Matěj Tichý.
Již koncem ledna 1881 měl sbor 68 členů. Od samého začátku se členové věnovali výcviku s technikou. Obcí byla zakoupena druhá potažní
čtyřkolová stříkačka v ceně 750 zlatých. V té době jako jediný povolený spolek v obci měl i svůj vzdělávací program. Hrála se divadla, pořádaly
přednášky, koncerty a taneční zábavy. V roce 1892 byl pořízen prapor. V roce 1958 byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice. Ta byla ote‐
vřena v roce 1960 v rámci oslav 80 let trvání sboru. V roce 1962 byla zhotovena ocelová věž na sušení hadic. V letech 1989–91 se uskutečnila
přístavba tří garáží. V roce 2005 se uspořádala sbírka na pořízení nového praporu, který byl vysvěcen u příležitosti oslav 125 let trvání sboru.
(Zdroj: web obce Pocinovice)
A právě s tímto praporem v čele se v páteční podvečer
27. srpna po fotografování před otevřenými vraty hasičské
zbrojnice vydal téměř čtyřicetičlenný průvod hasičů v uni‐
formách na místní hřbitov, aby zde položili věnec se stu‐
hou v národních barvách k pietnímu místu, kde starostka
Při příležitosti svátku svatého Václava, 28. září, po rozsáhlé rekonstrukci a
obce i členka SDH Marie Homolková pronesla krátký pro‐
zrestaurování původních maleb, výzdoby a oltářů, byla znovu vysvěcena kap‑
jev. Přátelské posezení ve znovuotevřené restauraci kul‐
le svatého Jana Nepomuckého v Mileticích. Mši svatou sloužil P. Jaroslav Hůlle.
turního domu nebylo dlouhé, neboť druhý den čekalo
Za účasti celkem 84 občanů z Dlažovska a širokého okolí byla tato nebývalá
všechny náročné odpoledne.
kulturní památka navrácena do užívání občanům, pro konání bohoslužeb a
Ve třináct hodin vyšel od hasičárny průvod, tentokrát už
tradičních vánočních koncertů. Velké poděkování patří všem zúčastněným,
za doprovodu Domažličanky a přítomnosti zástupců do‐
kteří se na opravě podíleli, stavební firmě pana Bláhy z Písku, restaurátorovi
brovolných hasičů okolních obcí a bavorské družební obce
MgA. Šlechtovi, obci Dlažov, Plzeňskému kraji, ministerstvům kultury a země‑
Schwarzachu. Praporů tentokrát bylo sedm a v průvodu
dělství, kteří na opravu přispěli. Na celou akci velmi citlivě dohlížel národní
téměř 90 hasičů. Věnec položili k pomníku padlých
památkový ústav v Plzni a památkáři z Klatov. Tímto krokem byla slavnostně
v 1. světové válce, odkud se průvod vydal ke kostelu sv. An‐
ukončena dlouhodobá rekonstrukce jedné z nejkrásnějších barokních kaplí
ny, kde monsignor Miroslav Kratochvíl celebroval slav‐
v České republice.
(OU Dlažov)
nostní mši. Poté vysvětil a pokřtil nové přepravní hasičské
auto WV, které počátkem roku nahradilo letitou Avii. Tuto
slávu sledovali také kdyňští veteráni v dobových unifor‐
mách, kteří přijeli se svojí automobilovou stříkačkou
„Laurin & Klement“ z roku 1925.
Pocinovští zvažovali též pár ukázek venku, ale vzhledem
k více než roční pauze ve své činnosti i k nejistému počasí
se rozhodli zakončit odpoledne slavnostní schůzí v sále
KD, kde se nakonec sešlo 90 účastníků. Tady už se přede‐
vším vyznamenávalo a dostalo se na všechny členy sboru.
Přítomní dostali taštičku s propiskami a hrnek se znakem
obce i nápisem připomínajícím výročí. Každý si mohl pro‐
hlédnout výstavu dobových i současných fotografií z čin‐
nosti SDH. Program moderoval Václav Ponocný starší, jeho
syn Václav měl na starosti celý průběh oslav. Po večeři ná‐
sledovala zábava s Domažličankou. Text a foto Z. Huspek

Vysvěcení miletické kaple
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Kulturní servis
28. 11. Chodská Lhota, rozsvícení stromeč‐
ku, kulturní vystoupení, náves před kaplí Sv.
9. 10. Prapořiště, muzikál Peklo v nebi, diva‐ 5. 11. Nová Ves, Halloweenské tvoření pro Václava, 17.00 hod., pořádají Obec Chodská
Lhota a SDH Chodská Lhota
delní spolek Kolofantí, sokolovna Prapořiště, děti
19.00 hod., pořádá TJ Sokol Prapořiště
6. 11. Kdyně, Halloweenský průvod strašidel, PROSINEC
9. ‑ 17. 10. Kdyně, výstava ovoce a zeleniny, náměstí ve Kdyni, 18.00 hod., pořádá PS Safír
5. 12. Nová Ves, Mikulášská nadílka na OÚ
stodola Tochorovny u Muzea příhraničí, pořá‐ Kdyně
dají Zahrádkáři Kdyně
6. 11. Brnířov, divadelní představení Malý 11. 12. Všeruby ‑ Vánoční koncert, vystoupí

ŘÍJEN

LISTOPAD

kabaret, hraje amatérský divadelní spolek Po‐ Ivana Jirešová (herečka a zpěvačka) a Matěj
Vaník (tenor, zpěvák skupiny Goia, Slovenská
koutníci, sál OÚ Brnířov, 19.00 hod.
republika), kostel sv. Anny na Tanaberku
9. 11. Kdyně, dva kurzy zdobení perníčků
s RADKOU GRÖSSLOVOU, Muzeum příhraničí, 12. 12. Kdyně, Adventní koncert Kateřiny
od 10.00 hod. a 15.00 hod.
Kalvachové Zdráhalové, kostel sv. Mikuláše ve
Kdyni, 16.00 hod., pořádá Farnost Kdyně
14. 10. Koloveč, koncert živé hudby pro se‐ 12. 11. Nová Ves, dámský večer
niory v Kulturním domě Koloveč, 14.00 hod.
17. 11. Koloveč, lampionový průvod v Kolov‐ 18. 12. Kdyně, Vánoční stopovačka, ve 14.00
hod. sraz u Škarmanky, pořádá PS Safír Kdyně
15. 10. Kdyně, NEPÁL, vypráví a promítá či v rámci oslavy Dne boje za svobodu a demo‐
kracii,
sraz
v
17.00
hod.
v
parku
u
ZŠ
Koloveč
PAVEL NOVÝ, Muzeum příhraničí, 17.00 hod.
19. 12. Slavíkovice, Vánoční koncert, skupina
ELIAS, kostel ve Slavíkovicích v podvečer
20.
11.
Koloveč,
taneční
zábava
kapel
DOA
16. 10. Kdyně, drakiáda, na louce pod Škar‐
ROCK
a
ZVLÁŠŇÝ
ŠKOLA
v
rámci
35.
výročí
manem (Herštýnská ulice směrem k houpač‐
založení skupiny DOA ROCK, Kulturní dům 19. 12. Kdyně, tradiční Živý betlém, dvůr ŘK
kám), 14.00 – 16.00 hod., PS Safír Kdyně
fary ve Kdyni, 16.00 hod.
Koloveč, 20.00 hod.
10. 10. Kdyně, pěší výlet za bramborovými
pochoutkami do Kdyně, start v 11.36 hod. ze
Spáňova, nebo ve 12.21 hod. z Kouta na Šuma‐
vě, cíl v kavárně Esence ve 14.30 hod., pořáda‐
jí Kavárna Esence a TIC Kdyně

16. 10. Libkov, úklid okolí Libkova v rámci
28. 11. Koloveč, slavnostní rozsvícení vánoč‐ 23. 12. Libkov, rozdávání Betlemskeho svět‐
celostátní akce Ukliďme Česko, 14.00 hod.
ního stromu s doprovodným programem, la, 17.00 ‐ 18.00 hod. v knihovně nebo před
budovou obecního úřadu
22. 10. Kdyně, prohlídka Klatov s průvodcem u úřadu městyse Koloveč, 17.00 hod.
Pavlem Kourou (2 h/50,‐ Kč), zároveň návště‐
va barokní lékárny a ost. význ. památek, od‐
jezd ze Kdyně, aut. nádr. v 9.52 hod. do Klatov,
pořádá Infocentrum Kdyně v rámci turistic‐
kých vycházek

28. 11. Brnířov, rozsvícení vánočního stro‐ 23. 12. Koloveč, Vánoční koncert Martiny Ba‐
logové, Kulturní dům Koloveč, 18.00 hod.
mečku, náves u rybníka, 17.00 hod.
28. 11. Mrákov, rozsvícení vánočního stro‐ 24. 12. Nová Ves, štědrovečerní setkání
mečku, 18.00 hod.
u kapličky

MMR ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022
Pro rok 2022 jsou vyhlášeny tyto dotační tituly: Podpora obnovy místních komunikací, Podpora
obnovy sportovní infrastruktury, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ PODÁVAT DO 17. PROSINCE 2021 DO 12.00 HOD.
Dokumenty zde ‑ https://www.mmr.cz/cs/narodni‑dotace/podpora‑a‑rozvoj‑regionu/podpora‑
rozvoje‑regionu‑2022/podpora‑obnovy‑a‑rozvoje‑venkova.

Kraje pro bezpečný internet
pro žáky ZŠ a SŠ Plzeňského kraje
Dozví se, jak se bezpečně pohybovat na inter‑
netu a mají možnost vyhrát hodnotné ceny. Sou‑
těž probíhá formou e‑learningových kurzů, je
dostupná na www.KPBI.cz a probíhá do 28. úno‑
ra 2022. V rámci projektu Kraje pro bezpečný
internet jsou lekce pro učitele, rodiče, veřejnost,
sociální pracovníky, policisty a videospoty pro
rodiče, seniory a mládež.

Zelená úsporám

Nová naučná stezka v okolí Všerub

Nová etapa programu Nová zelená
úsporám.
Příjem žádostí v rámci nové etapy pro‑
gramu Nová zelená úsporám bude zahá‑
jen 12. října 2021. Oproti původnímu
programu budou moci žádat o dotaci
i majitelé bytových domů. Program byl
sloučen s programem Dešťovka. Podpo‑
ra bude poskytována např. na zateplení
domů, výměnu kotlů, instalaci fotovolta‑
iky, pořízení nádrže na dešťovou vodu aj.
Za kombinaci více opatření budou po‑
skytovány bonusy až 200 000 Kč. Bližší
informace a potřebné dokumenty jsou
zde – https://2030.novazelenauspo‑
ram.cz/dokumenty/
(red)

V okolí Všerub vzniká nová naučná stezka. Trasa dlouhá cca 11 km provede návštěv‑
níky Všerubským průsmykem s překrásným výhledem na vrcholky české i německé Šu‑
mavy a Českého lesa. Genius loci kostela svaté Anny na Tanaberku a kostela svatého
Václava u Brůdku mají své nepomíjivé kouzlo, a proto nemohou být rozhodně při turis‑
tických toulkách tyto pamětihodnosti opominuty.
Naučná stezka Brána do Všerubského průsmyku vypráví nejen o historii Všerubska,
ale obsahuje i 2 interaktivní panely, které naučí děti předškolního věku a 1. stupně
školního věku zábavnou formou hry poznat a pojmenovat nejznámější české dřeviny a
živočichy. Naučná stezka vede od kostela sv. Michaela Archanděla směrem na Nýrsko,
dále pak po cyklostezce po hrázi všerubského rybníka směrem k Hájku a poté po červe‑
né turistické značce ke kostelu sv. Anny na Tanaberk. Z vrchu Tanaberk bude trasa po‑
kračovat stále po červené turistické značce k obci Brůdek, ke kostelu sv. Václava a od
„Václavíčka“ se turisté vypraví do obce Studánky a poté po turisticky neoznačené polní
cestě zpět do Všerub k budově Úřadu městyse Všeruby.
Děti si budou moci během procházky také zasoutěžit a ověřit si, jestli byly pozorné.
Správnými odpověďmi získají čtyřmístný číselný kód, který v cíli otevře truhlu s pokla‑
dem. Naučná stezka byla finančně podpořena Plzeňským krajem v dotačním programu
„Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021“.
Městys Všeruby
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Rytíř Řádu Fratiška Josefa
Josef Wrbata – rytíř Řádu Františka
Josefa, čestný občan Kouta na Šumavě
Nenecháš se od úskočných podvodní‑
ků sváděti k nepřiměřenému porážení
dříví, k přílišnému hrabání lesní mrtě
neb strouhanky, k rozkouskování lesů
obecných a k upotřebení lesní půdy
k účelům jiným, nýbrž budeš vždy pa‑
mětliv, že ti dal Bůh k tomu rozum,
abys majetkem lesním tak opatrně za‑
cházel, jako se svým vlastním zdra‑
vím.
Josef Wrbata, 10. přikázání
Významné osobnosti neutvářely jen
naše dějiny, ale podílely se i na vývoji
krajiny a přírody kolem nás. Jednou
z nich byl Josef Wrbata, který zasvě‑
til celý svůj profesní život lesnict‑
ví a lesnímu hospodářství.
Josef Wrbata se narodil
v roce 1833 poblíž
Chrudimi a po studi‑
ích, které zakon‑
čil na Země‑
dělské škole
ve Vídni se roz‑
hodl pro lesnictví.
Rytířský kříž Řádu císaře
Františka Josefa.

Své první zkušenosti získal
na panstvích šlechtický rodů ve
Štýrsku a v Horních Rakousích. Po
celou dobu šířil české uvědomění a
již v roce 1858 založil odborný časo‑
pis Matice rolnická. Do Čech se vrátil
1. října 1861, kde působil na panství
hrabat ze Stadionu plných 32 let. Na
vrcholu slávy se Josef Wrbata ocitl
v roce 1883. Tehdy byl jmenován ge‑
nerálním plnomocníkem a byla mu
svěřena úřední správa všech velko‑
statků Stadionských. V roce 1889 byl
prohlášen čestným občanem Kouta
na Šumavě. Na základě svých úspěchů
byl pověřen inspekcí dvou velkostat‑
ků v Haliči a v Rusku. Rovněž převzal
inspekci nad lesy města Domažlice.
Už v roce 1863 byl jmenován země‑
panským komisařem pro čtyřiadva‑

cet obcí domažlického a no‑
oceněna rytířským křížem
vokdyňského okresu. Další
Řádu Františka Josefa.
funkce následovaly, v roku
V Koutě na Šumavě půso‑
1873 byl zvolen starostou
bil až do své náhlé smrti
novokdyňského okresu.
v roce 1893. Na paměť je‑
Pro širokou lesnickou
ho všeobecně uznáva‑
obec měla a velký vý‑
ných zásluh byla v roce
znam Wrbatova literární
1912 Jednotou českých
činnost. Přispíval do
lesníků na vile čp. 71
odborných časopisů
v Koutě na Šuma‑
a spoluzaložil ča‑
vě odhalena pa‑
sopis Les. Ve své
mětní deska.
době byl jedním z
Josef Wrbata měl
nejpopulárnějších
manželku Annu a
Wrbatův spisek
děti jmény Anna,
Lesnické kázání.
Josef, Olga a Eugen.
Portrét Josefa Wrbaty
Publikace obsa‑
Jeho potomci zde žijí
huje populárně
dodnes.
a stručně psané kapitoly
o lese, pracích v něm vy‑ Pár slov k Josefu Wrbatovi
konávaných, vlivu po‑ Můj pra‑pra‑pra dědeček Josef Wrba‑
časí, zřizování les‑ ta byl skvělý muž. Obdivuji jeho čině‑
ních školek atd. ní v oboru lesnickém. Jeho snaživý ži‑
Jeho pokrokové vot mám velmi rád. Myslím, že Wrba‑
metody
jsou tovo snažení o lepší lesy „plné života“
stále živé i v sou‑ je super. Jelikož jsem jeho pra‑pra‑
časné lesnické praxi. pra vnuk, jsem na Josefa Wrbatu pyš‑
Další dílo Desatero les‑ ný. Jestli vás tento článek zaujal, tak
ních přikázání připomíná navštivte kdyňský hřbitov, kde u kos‑
lesníkům, co les potřebuje a telní zdi leží Wrbatův hrob.
Pra‑pra‑pra vnuk Josefa
jak si má lesník počínat. Jeho
Wrbaty, Jakub Krajhanzl
celoživotní záslužná práce byla

Pamětní deska na domě čp. 71 v Koutě na Šumavě.
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Městys Anenská pouť na Tanaberku
Všeruby
ofsetuje
Slyšeli jste někdy o uhlíkové stopě či off‐
setovém projektu? Městys Všeruby se prá‐
vě do jednoho z mnoha offsetových projek‐
tů zapojil.
Co je uhlíková stopa a offsetový projekt?
Uhlíková stopa je většinou vyjadřovaná
v ekvivalentech CO2, je ukazatelem zatížení
životního prostředí a měří množství sklení‐
kových plynů, které odpovídají určité aktivi‐
tě či výrobku.
Offsetový projekt je nástroj, který snižuje
nebo kompenzuje množství emisí skleníko‐
vých plynů vypuštěných do atmosféry nebo
zamezuje jejich vzniku, tedy snižuje uhlíko‐
vou stopu.
Výsadba zeleně prokazatelně vede k za‐
chycení skleníkových plynů či k prevenci je‐
jich vzniku, a proto městys vytipoval vhodné
lokality pro výsadbové projekty a zařadil je
do programu Offsetujeme CO2. Městys Vše‐
ruby se snaží převážně o výsadbu dlouhově‐
kých a autochtonních dřevin, které přispějí k
příjemnějšímu mikroklimatu, zvýší biodi‐
verzitu a zlepší krajinný ráz dané lokality.
Podpořte naše výsadby v duchu offseto‐
vých projektů a kompenzujte adekvátní
množství emisí skleníkových plynů vaší
osobní uhlíkové stopy. Pokud Vás to zajímá,
na uhlikovastopa.cz si můžete spočítat, kolik
t CO2 za rok vaše osobní uhlíková stopa za‐
nechá.Více se o konkrétních plánovaných
projektech dozvíte na https://www.offsetu‐
jemeco2.cz/offsetove‐projekty/38/liniova‐
vysadba‐zelene‐v‐mestysu‐vseruby
a
https:// www.offsetujemeco2.cz/offsetove‐
projekty/37/retence‐vody‐v‐krajine‐obno‐
veni‐polni‐cesty‐vseruby‐jirovcova‐alej‐2‐
etapa.
Městys Všeruby

VÝZVA – PRO BÝVALÉ
PŘADLENKY
Z PŘÁDELNY VE KDYNI
PROSÍME, pokud Vám zbyla doma ně‑
jaká příze a nebudete ji již potřebovat,
darujte ji ve prospěch plánovaného kur‑
zu tkaní. Přineste ji do Muzea příhraničí,
kde ji rozhodně využijeme.
Turistické informační centrum Kdyně

Předem děkujeme!

L. Brychová, tel. 736 133 353

V sobotu 31. července, několik dní po svátku
sv. Jáchyma a sv. Anny, slavilo poutní místo Ta‐
naberk Anenskou pouť. Kostel sv. Anny na Ta‐
naberku je impozantní stavba s kruhovým pů‐
dorysem, stojí ve stínu vzrostlých stromů a je
ojedinělou ozdobou Všerubského průsmyku.
Svatoanennský vrch patří do
katastru městyse Všeruby, a
ten se také vzorně o toto pou‐
tní místo stará. Tanaberk má
pohnutou historii, zvláště
v poválečném období. Byli zde
usídleni vojáci, kteří hlídali
hranici, střílelo se do obrazů,
uvnitř kostela byli ustájeni ko‐
ně. Naštěstí v dnešní době je
Tanaberk hezky opravený a
stále se může pokračovat
v pracích na obnově nejen sta‐
vebních, ale i duchovních.
Svatoanenská Tanaberská
pouť je každoročně hojně
navštěvovaná. První mše svatá se konala již
v pondělí 26. července v podvečer, kdy se v li‐
turgii slaví svátek sv. Jáchyma a sv. Anny. Tuto
bohoslužbu celebroval P. Msgre. Miroslav Kra‐
tochvíl z Loučimi spolu s P. Karlem Kočím. Hlav‐
ní sobotní slavnostní bohoslužba začala ve
14.30 hod a hlavním celebrantem byl mrákov‐

ský farář P. Przemyslaw Ciupak. Spolu s ním se
mše svaté účastnil Msgre. Miroslav Kratochvíl
z Loučimi a P. Karel Kočí. Na obou mších byla
účast hojná a kostel byl zaplněný věřícími.
Mše svatá nebyla jediným programem poutě
na Tanaberku. Po skončení mše svaté vyhrávala

ve venkovním altánu všem návštěvníkům k po‐
slechu dechová kapela Horalka a poté se ještě
konal koncert slovenského operního pěvce Ma‐
teje Vaníka.
O stánek s vynikajícím občerstvením se po‐
staralo Zemědělské obchodní družstvo Mrákov.
Martina Matějková

Odpoledne se Safírem

Odpoledne plné her si užilo více než 200 dětí.
Období letních táborů už je úspěšně za námi
a s příchodem nového školního roku se mohly
děti opět těšit na Odpoledne plné her. To se ko‑
nalo v sobotu 4. září v areálu sídliště Na Kože‑
lužně, kde si vedoucí z pionýrské skupiny Safír
Kdyně přichystali 12 sportovních stanovišť. Ne‑
chyběla jízda na koloběžkách, chůze po slackli‑
ne, skákání v pytlích, prolézání tunelem nebo
přenášení velkého kin‑ballového míče. Svoje
stanoviště zde měl i nový Středověký oddíl, kte‑
rý měl svoji první schůzku 2. října a bude fungo‑
vat na klubovně U Čápa každou sobotu od
12:30 do 14:00. Velký úspěch sklidila i úplná
novinka v podobě mohutných nafukovacích
bubble ballů. Jde v podstatě o míče se středo‑
vým otvorem, které se jednoduše oblečou jako

batoh a zábava může začít! Děti
v nich běhaly, narážely do sebe a
snažily se soupeře vytlačit z kruhu
nebo vyvést z rovnováhy. Vzduchem
plněné komory bezpečně pokrývají
nárazy, takže i četné pády byly vel‑
kou legrací, kterou si nenechali ujít
i někteří rodiče.
U každého stanoviště nechyběla
dezinfekce na ruce, kterou mohli vy‑
užívat pořadatelé i soutěžící děti.
Málo kdo o ní ale měl zájem a většina
si hlavně užívala sluníčka a povedené
akce. Za splnění soutěžního úkolu
získávaly děti body do své kartičky, které pak vy‑
měnily ve stánku s cenami za pěkné hračky, ob‑
rázky, sladkosti nebo za pomůcky do školy.
Další tři stanoviště byla připravena v areálu
klubovny U Čápa, kde byla postavená obří
trampolína, lanová dráha a uvnitř také malá
rukodělná dílna. Zde si děti mohly vyrobit pod‑
zimní svícen z listů a dřevěný náhrdelník s na‑
tisknutým obrázkem. Nikdo tedy neodcházel
s prázdnou, ale s plnými kapsami cen, hezkými
výrobky a hlavně se spoustou zážitků.
Velké díky patří městu Kdyně a jeho předsta‑
vitelům, díky jejichž podpoře se akce mohla
uskutečnit. Těšíme se na vás na další venkovní
akci, kterou bude Drakiáda v sobotu 16. 10.
2021 od 14:00 na louce pod Škarmanem.
Pavla Hrubá, PS Safír Kdyně
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Syndrom suchého oka
Novinka v Alphega lékárnách:

Oční poradenství
Trápí vás pálení a řezání očí, suchost a
unavenost očí nebo naopak nadměrné
slzení? Tyto příznaky mohou souviset
s onemocněním očního povrchu, s tzv.
syndromem suchého oka.
Nepříjemné potíže s očním komfortem
není vhodné ignorovat. Obzvláště, po‑
kud se projevují u každodenních čin‑
ností, jako je práce na počítači, čtení
nebo řízení auta. Mohou totiž signali‑
zovat tzv. syndrom suchého oka.
Syndrom suchého oka souvisí s kvali‑
tou a kvantitou slzného filmu. Právě
stabilita slzného filmu má výrazný vliv
na oční zdraví. Slzný film chrání oční
povrch, poskytuje mu výživu a přispívá
k lepšímu vidění. „V Alphega lékár‑
nách vám nově nabízíme screeningové
vyšetření syndromu suchého oka. Mě‑
ření je rychlé, bezbolestné a výsledek

měření s vámi v lékárně projdeme a
prodiskutujeme,“
říká
lékárník
PharmDr. Zbyněk Altmann z kdyňské
Alphega lékárny.

jaký typ očních kapek je pro vás vhod‑
ný. Nevhodná volba očních kapek totiž
nemusí zajistit požadovanou úlevu a
potřebnou ochranu očního povrchu.

Jedná se o onemocnění, které se vlivem
okolního prostředí, každodenním pou‑
žíváním telefonů, počítačů a dalších di‑
gitálních zařízení, objevuje v populaci
stále častěji. Seznam lékáren, ve kte‑
rých měření probíhá, naleznete na
www.sucheoci‑alphega.cz.

Měření syndromu suchého oka je scre‑
eningovou metodou, která nestanovu‑
je diagnózu ani nenahrazuje lékařské
vyšetření.

l Jak probíhá měření v lékárně?
Alphega lékárník s vámi projde krátký
diagnostický test, který trvá přibližně
5 až 10 minut. Pohodlně se usadíte a za
použití tabletu či jiné obrazovky vám
lékárník promítne sérii cvičení, který‑
mi bude zjišťovat reakce vašich očí.
Jedná se o jednoduché úkoly, jako je
čtení textu se zakrytím jednoho oka.
Následně vám lékárník vysvětlí, jak
můžete eliminovat nepříjemné pocity
spojené se syndromem suchého oka a

Doporučujeme si předem domluvit
termín měření, nejlépe telefonicky na
našem čísle 379 731 748. Jen tak se
Vám budeme moci plně věnovat.
Přijďte se poradit přímo k nám!

Lékárna U Zlaté koruny
Masarykova 19, 34506 Kdyně
tel. 379731748
otevírací doba:
PO‑PÁ: 7.30–17.00 hod.
SO:
8.00–11.30 hod.

Operační programy na období 2021–2027
V rámci nového programového období 2021–2027 bude možné
čerpat finanční prostředky z následujících programů: OP Technolo‐
gie a aplikace pro konkurenceschopnost, OP Jan Amos Komenský, OP
Rybářství, OP Životní prostředí, OP Doprava, OP Zaměstnanost+,
IROP, OP Technická pomoc a OP Spravedlivá transformace.
Jedním z největších operačních programů je Integrovaný re‑
gionální operační program (IROP).
Nově oproti programovému období 2014–2020 do něj byla zařaze‐
na témata – regenerace veřejných prostranství obcí a měst, veřejná
infrastruktura pro cestovní ruch a další dílčí aktivity, např. ve zdra‐
votnictví. V novém programovém období 2021–2027 ale už nebude
v rámci IROP podporováno zateplování bytových domů, v této oblasti
bude možné čerpat v rámci programu Nová zelená úsporám. Dále zde
nebude podporováno územní plánování, komunitní centra, sociální
podnikání a režijní a animační výdaje MAS. V oblasti územního plá‐
nování lze využít národní dotace a Operační program Životní pro‐
středí, na komunitní centra Společnou zemědělskou politiku a v obla‐
sti sociálního podnikání Operační program Zaměstnanost+.
Podpora v rámci IROP bude rozdělena do 5 oblastí:
n Konkurenceschopnější a inteligentnější Česko – e‐Government
a kybernetická bezpečnost
n Zelenější, nízkouhlíkové a odolné Česko – čistá a aktivní mobilita
(např. infrastruktura pro cyklistickou dopravu), revitalizace veřej‐
ných prostranství s budováním zelené infrastruktury měst a obcí
(např. parky, náměstí, návsi), prevence rizik, zvýšení odolnosti a
ochrana obyvatelstva (např. vybavení a posílení kapacit základ‐
ních složek IZS)
n Propojenější Česko – silnice II. třídy
n Sociálnější a inkluzivnější Česko ‐ vzdělávací infrastruktura (např.
MŠ, ZŠ, SŠ), sociální infrastruktura (např. sociální bydlení), infras‐
truktura ve zdravotnictví, kulturní dědictví a cestovní ruch (např.

revitalizace památek, revitalizace muzeí a knihoven, naučné stez‐
ky, odpočívadla, parkoviště aj.)
n Česko bližší občanům – komunitně vedený místní rozvoj – re‑
alizace na území působnosti MAS ‐ infrastruktura pro bezpeč‐
nou nemotorovou dopravu, infrastruktura pro cyklistickou dopra‐
vu, revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské archi‐
tektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí, podpora
jednotek SDH kategorie JPO II, III a V, rekonstrukce infrastruktury
MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny (jesle), infrastruk‐
tura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúpl‐
ných škol, infrastruktura pro sociální služby poskytované podle
zákona o sociálních službách, revitalizace kulturních památek, re‐
vitalizace a vybavení městských a obecních muzeí, rekonstrukce a
vybavení obecních profesionálních knihoven, veřejná infrastruk‐
tura udržitelného cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviš‐
tě, budování regionálních a lokálních turistických tras aj.).
Operační program Životní prostředí bude v novém programo‐
vém období řešit např. energetické úspory ve veřejných budovách,
dobudování a výstavbu čistíren odpadních vod, kanalizací a vodovod‐
ních řádů, protipovodňová opatření, sanace a rekultivace starých
skládek.
Operační program Zaměstnanost+ je nástupcem Operačního
programu Zaměstnanost. Řeší podporu zaměstnanosti a sociálního
začleňování v ČR. Podpora bude poskytována např. v oblasti sociální‐
ho bydlení, sociální práce.
Na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání navazuje
Operační program Jan Amos Komenský, který řeší kvalitu a do‐
stupnost vzdělávání na všech úrovních, sociální začleňování ve vzdě‐
lávání, výzkum a vývoj. Podporovány budou např. aktivity zaměřené
na inkluzivní vzdělávání, šablony pro školy a školská zařízení aj.
Za DSO Kdyňsko Ing. Vladimíra Havlíková

Kdyňsko zářilo i v září

V sobotu 4. září po více jak třech letech se v Chodské Lhotě uskutečnilo ví‑
tání sedmi nových občánků. Starosta obce Ing. Miroslav Jäger přivítal ro‑
diče občánků a další přítomné. V proslovu zdůraznil přínos každého ma‑
lého občánka a mladé rodiny pro obec. Upozornil na důležitost i nároč‑
nost dobré výchovy. Vyjádřil naději, že alespoň část občánků bude chtít
po krásném dětství v obci i v dospělosti nadále žít. Následovalo předání
darů od obce, kytičky maminkám a přípitek s rodiči na šťastný život ob‑
čánků i celých rodin. Kulturní vystoupení zajistila ZUŠ Kdyně. M. Jäger

Začátkem září se v knihovně ve Staněticích uskutečnila výstava šperků.
Jednalo se o rakouské šperky ruční výroby z kovů, které nahrazují zlato či
stříbro. Ženy a dívky, které se přišly na skvosty podívat, ocenily jejich jedi‑
nečnost a odcházely s tím, že ví, co si přát k Vánocům.
Hanka Hoffmannová, zastupitelka obce Zahořany

Kolovečská pouť.

Petr Dolejš

Letošní den otevřených dveří ZOD Mrákov, a. s., vzbudil obrovský zájem
i proto, že se jedná o zábavu rodinného typu, kde si každý najde vlastní
směr. Ať už se jednalo o prohlídku celého areálu, bioplynky, kravína, při‑
lehlých farem nebo jen ochutnávku regionálních produktů a nákup v pro‑
dejně hospodářských potřeb.
(sh)

V den svátku sv. Václava, v úterý 28. září, se sešli v hojném počtu věřící
v nově zrekonstruované kapli sv. Jana Nepomuckého v Mileticích v Kla‑
tovském vikariátu, aby se zúčastnili slavnostní mše svaté k uctění patro‑
na české země, ale také k požehnání kaple po opravě. A proč právě v den
svátku sv. Václava a ne až v květnu o svátku sv. Jana Nepomuckého, pa‑
trona této kaple? Jak pan farář J. Hůlle v promluvě řekl, oba dva jsou to
naši hlavní čeští patroni a oba dva spolu odpočívají také v chrámu sv.
Víta v Praze, a tak patří k sobě.
Martina Matějková

Obec Nová Ves se může pyšnit
vlastním znakem. Rozhodnutím
předsedy Poslanecké sněmovny
byl 10. září schválen návrh naše‑
ho znaku, který symbolizuje
vrchy Čepice, Ráj a Bezný (zelené
trojvrší). Pět hvězd ve znaku sym‑
bolizuje svatozář sv. Jana Nepo‑
muckého, kterému je vysvěcena
novoveská kaple a zároveň je pa‑
tronem obce. Vlnité břevno pak
představuje Novoveský potok i je‑
ho přítoky a rybníčky v našem
katastru.
Šárka Kraftová

